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ABSTRAK 

 

ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT MAHASISWA 

KEPERAWATAN UNTUK BEKERJA DI DAERAH TERPENCIL, 

TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (DTPK) 

 

Penelitian Cross-Sectional 

 

Oleh: Amanatul Firdaus 

 

Pendahuluan: Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata terutama di daerah 

pedesaan dan daerah terpencil sudah lama menjadi perhatian khusus pemerintah. 

Minat petugas kesehatan untuk melayani daerah tersebut sangat sedikit, sedangkan 

untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dibutuhkan jumlah tenaga 

kesehatan yang memadai. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor yang 

memengaruhi minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di daerah terpencil, 

tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Metode: Desain penelitian ini adalah 

penelitian cross-sectional dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. 

Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa keperawatan S1 keperawatan reguler 

dan pendidikan profesi ners sebanyak 714 responden dengan menggunakan simple 

random sampling. Variabel independen adalah faktor-faktor yang memengaruhi 

minat dengan faktor individu (program kelas reguler yang berhubungan dengan 

minat mahasiswa keperawatan), faktor lingkungan (daerah asal) yang memengaruhi 

minat mahasiswa keperawatan. Variabel dependen adalah minat mahasiswa 

keperawatan. Analisis data menggunakan uji statistik chi-square dan regresi logistik 

dengan tingkat signifikan <0,05. Hasil: sebanyak 428 responden tidak berminat, 

faktor-faktor yang signifikan memengaruhi minat faktor individu yaitu program 

kelas (p=0,004) dan faktor lingkungan yaitu daerah asal (p=0,032). Diskusi: Faktor 

individu (Program kelas reguler) dan faktor lingkungan (daerah asal) memengaruhi 

minat mahasiswa keperawatan. Rekrutmen calon tenaga kesehatan bisa di fokuskan 

pada mahasiswa kelas reguler dan yang berasal dari desa. Program inovasi lain yang 

dilakukan sejak masa pendidikan akademik perlu dibuat untuk menarik minat 

mahasiswa bekerja di daerah DTPK. 

Kata Kunci: minat, mahasiswa keperawatan, faktor individu, faktor lingkungan, 

faktor kebijakan pemerintah. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCE THE INTEREST OF NURSING 

STUDENTS TO WORK IN THE DISTEDUED, DEFECTED, BORDER 

AND ISLAND (DTPK) 

Cross-Sectional Research 

By: Amanatul Firdaus 

 

Introduction: The unequal distribution of health workers, especially in rural and 

remote areas, has long been a special concern of the government. Quality health 

services need adequate number of health personnel, however there just a lack 

interest of health workers to work in the rural area. The purpose of this study was 

to analyze the factors that influence the interest of nursing students to work in 

remote, backward, border and island areas (DTPK). Methods: The design of this 

study was a cross-sectional study with data collection using questionnaires. The 

study population was all undergraduate nursing students and nursing students in 

clinical education with a total sample of 714 respondents that were taken by using 

randomizer.org technique. Independent variables were factors that influence 

interest with individual factors (regular class programs related to the interest of 

nursing students), environmental factors (area of origin) that affect the interest of 

nursing students. Dependent variable was the interest of nursing students. Data 

analysis used chi-square statistic test and logistic regression with significant level 

<0,05. Results: as many as 428 respondents were not interested, the factors that 

significantly affect the interest of individual factors were class program (p=0,004) 

and in environmental factor was area of origin (p=0,032). Discussion: Individual 

factors (regular classroom program) and environmental factors (area of origin) 

affect the interests of nursing students. Recruitment of potential health professionals 

can be focused on regular class students and who come from the village. Other 

innovation programs conducted since the academic education need to be made to 

attract the interest of students working in the DTPK area. 

Keywords: interest, nursing students, individual factors, environmental factors, 

government policy factors. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah tenaga Kesehatan di Indonesia hingga saat ini masih belum merata. 

Kementrian Kesehatan Indonesia pada tahun 2014 menyatakan bahwa perawat di 

Indonesia masih  berpusat pada pulau jawa, dengan rata-rata jumlah tenaga 

kesehatan sebanyak lebih dari 20.000 jiwa, hal ini sangat berbanding terbalik 

dengan rata-rata jumlah tenaga kesehatan di Sulawesi, Maluku, Kalimanatan Utara 

sebanyak 200 tenaga Kesehatan. Kurangnya minat perawat yang bertempat tinggal 

dipedesaan untuk tetap bekerja didaerah asal, hal ini dikarenakan keinginan untuk 

bekerja di kota (Kemenkes, 2015). 

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2006 menyatakan bahwa 

Indonesia mengalami kekurangan jumlah tenaga kesehatan yang terbesar diantara 

negara-negara lain di Asia Tenggara, dengan perbandingannya bervariasi antara 

3,8% didaerah terpencil sampai 13,6% untuk di desa rata-rata 8,5% (Kurniati & 

Efendi, 2013).  Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata terutama di daerah 

pedesaan dan daerah terpencil sudah lama menjadi perhatian khusus pemerintah. 

Sebagian besar minat petugas kesehatan untuk melayani daerah tersebut sangat 

sedikit, ditambah pemerintah kesulitan dalam merekrut dan menarik minat perawat 

yang mau bekerja di daerah terpencil, sedangkan untuk memberikan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas, sangat dibutuhkan jumlah tenaga kesehatan yang 

memadai agar tingkat kesehatan masyarakat semakin baik (Efendi F et al., 2015). 

Kementrian Kesehatan memberikan beberapa program baru untuk menarik minat 

tenaga kesehatan bertugas di daerah  terpencil dan sangat terpencil sejak tahun 2006 
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namun, hingga saat ini kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil masih belum 

memadai karena minat petugas kesehatan untuk bekerja di daerah terpencil sangat 

kurang (Tri, 2013). 

Kementrian Kesehatan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2014 Tentang 

Tenaga Kesehatan mengidentifikasi 78 kabupaten di 17 provinsi di Indonesia, di 

laporkan bahwa dari 1165 pusat kesehatan terdapat 364 puskesmas (31%) yang 

berada di daerah terpencil. Sekitar 50% dari 364 puskesmas melaporkan tidak 

adanya dokter, 18% tanpa perawat, 12% tanpa bidan. Jumlah tenaga kesehatan 

terbanyak adalah perawat sejumlah 296.876 orang (Kemenkes, 2016). Sementara 

itu provinsi dengan rasio praktisi umum tertinggi adalah Jakarta sebesar 34,37 per 

100.000 penduduk, Jawa Timur distribusi jumlah perawat di Indonesia pada tahun 

2016 sebesar 33.377, sedangkan yang terendah adalah Banten sebesar 5,05 per 

100.000 penduduk. Di luar Jawa / Bali, provinsi dengan rasio praktisi umum 

tertinggi adalah Sulawesi Utara sebesar 22,73 per 100.000 penduduk, sedangkan 

yang terendah adalah Sulawesi Selatan sebesar 5,86 dokter per 100.000 penduduk 

(Kurniati & Efendi, 2013). Sedangkan pada data profil Kesehatan di Indonesia pada 

tahun 2016, ditemukan pada sumber daya manusia kesehatan bahwa jumlah 

perawat yang bekerja atau menjadi target penugasan khusus SDM Kesehatan di 

DTPK tersebut meliputi Sumatera Utara berjumlah 2805 perawat, Bengkulu 1654, 

Kepulauan Riau 4343, Nusa Tenggara Timur 2420,  Kalimantan Barat 2187, 

Kalimantan Timur 4945, Sulawesi Utara 7936, Sulawesi Tengah 5035, Maluku 

Utara 934, Papua 2516 dan Papua Barat sejumlah 676 perawat (Kemenkes, 2016). 

Sebagian besar minat petugas kesehatan untuk bekerja di daerah terpencil 

sangat rendah, walaupun program yang ditawarkan oleh pemerintah untuk bekerja 
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hanya dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun, namum pemerintah tetap kesulitan 

untuk merekrut dan minatnya mahasiswa yang mau bekerja di daerah terpencil 

masih rendah. Hambatan di daerah terpencil adalah kurangnya fasilitas dasar, gaji 

rendah atau tidak ada kompensasi, kurangnya layanan di lingkungan hidup, juga 

masalah transportasi dan komunikasi. Minat mahasiswa terhadap suatu profesi 

menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk mencari pekerjaan. Menurut Crow and 

Crow (1982) beberapa faktor yang mempengaruhi minat individu dalam melakukan 

sesuatu yang digemari termasuk dalam mencari pekerjaan yaitu faktor dorongan 

dari dalam individu, faktor sosial dan faktor emosional (Santoso, 2011). 

Mahasiswa keperawatan di Universitas Airlangga dibagi menjadi 2 bagian 

yakni mahasiswa reguler dan mahasiswa alih jenis. Mahasiswa reguler adalah 

mahasiswa yang melanjutkan pendidikan S1 setelah lulus dari SMA, sedangkan 

mahasiswa alih jenis adalah mahasiswa yang melanjutkan pendidikan S1 setelah 

lulus dari D3 tanpa dibatasi umur. Pada semester genap tahun 2017 mahasiswa S1 

yang masih aktif berkuliah sebelum pendidikan profesi terdapat angakatan 

2014,2015, 2016, dan 2017 untuk mahasiwa reguler,  angkatan B19 dan B20 untuk 

mahasiswa alih jenis dan untuk mahasiswa yang sedang menjalankan profesi 

angkatan 2013 dan B18. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Fakultas 

Keperawatan Universitas Surabaya didapatkan 10 dari 20 mahasiswa mengatakan 

bahwa mereka tidak berminat untuk bekerja didaerah tertinggal atau desa, karena 

ada faktor dari orang tua yang tidak memperbolehkan, juga kurangnya fasilitas 

kesehatan dan transportasi. 

Minat pada dasarnya merupakan penerimaan dari suatu hubungan antara diri 

dengan sesuatu di luar diri, semakin kuat hubungan tersebut semakin seseorang 
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akan tertarik terhadap suatu hal untuk bekerja di daerah terpencil, dan akhirnya akan 

menimbulkan kepuasan bagi diirinya sendiri. Untuk menarik minat tersebut harus 

ada kebijakan dari Kementrian Kesehatan untuk wilayah daerah terpencil (Tri, 

2013). Kementrian Kesehatan telah menerapkan kebijakan baru dengan membuka 

lowongan hanya untuk daerah terpencil, mempersingkat masa tugasnya dengan 

jangka waktu 6 bulan samapi 1 tahun dan memberikan intensif finansial yang lebih 

memadai (Efendi, 2012). Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang memengaruhi minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di daerah 

DTPK.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka di tetapkan rumusan masalah 

sebagai berikut: “Apa saja faktor  yang memengaruhi minat Mahasiswa 

Keperawatan untuk bekerja di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan 

Kepulauan (DTPK)?” 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor yang memengaruhi minat 

mahasiswa keperawatan untuk bekerja di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan 

dan Kepulauan (DTPK). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Menganalisis faktor individu: Usia, Jenis kelamin, Pendapatan Orang Tua, 

Program kelas, Etnis/Suku dan agama dengan minat untuk bekerja di Daerah 

Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 
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2) Menganalisis faktor kondisi lingkungan: Daerah asal, Tempat tinggal masa 

kecil, Pekerjaan Ayah, Pekerjaan Ibu, Pendidikan Ayah, Pendidikan Ibu dan 

Pengalaman Bekerja dengan minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di 

Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 

3) Menganalisis kebijakan pemerintah dengan minat mahasiswa keperawatan 

untuk bekerja di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan 

(DTPK). 

4) Menganalisis faktor dominan yang memengaruhi minat mahasiswa keperawatan 

untuk bekerja di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan 

(DTPK). 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Mendukung perkembangan ilmu keperwaatan melalui penjelasan mengenai 

minat mahasiswa untuk bekerja di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan 

Kepulauan (DTPK). 

1.4.2 Manfaat praktis 

1) Bagi responden penelitian 

Responden mendapatkan wawasan atau informasi mengenai pentingnya perawat 

di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan. 

2) Bagi Institusi 

Untuk hasil penelitian ini digunakan sebagai wacana untuk menambah informasi 

dan landasan untuk meningkatkan minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja 

di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 
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3) Bagi penelitian selanjutnya 

Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan penelitian dan menjadi refrerensi 

untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya. 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSTIAS AIRLANGGA 

5 

SKRIPSI     ANALISIS FAKTOR YANG........AMANTUL FIRDAUS 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan teori ini akan dipaparkan tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. Tinjauan teori yang dipaparkan dalam pokok bahasan 

ini meliputi konsep minat, konsep daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan 

kepulauan (DTPK), konsep sumber daya manusia kesehatan, konsep pertumbuhan 

dan perkembangan remaja, konsep tenaga keperawatan, teori Dielman M dan 

Harnmeijer J.W serta keaslian penulisan penelitian ini. 

2.1 Konsep Minat 

2.1.1 Pengertian Minat 

Minat adalah kesadaran seseorang pada sesuatu, seseorang, suatu soal atau 

situasi yang bersangkut paut dengan dirinya. Tanpa kesadaran seseorang pada suatu 

objek, maka individu tidak akan pernah mempunyai minat terhadap sesuatu 

(Rahmanto A, 2011). 

Pada setiap orang, minat berperan sangat penting dalam kehidupannya. Minat 

mempunyai dampak yang besar atas perilaku dan sikap orang tersebut. Minat dapat 

menjadi sumber motivasi yang kuat dalam mendorong seseorang untuk belajar. 

Pengertian minat menurut bahasa (Etimologi), ialah usaha dan kemauan untuk 

mempelajari (learning) dan mencari sesuatu. Secara Terminologi, minat ialah 

keinginan, kesukaan dan kemauan terhadap sesuatu hal. Menurut Hurlock dalam 

Rahmanto, 2011 mengartikan minat sebagai sumber motivasi yang mengarah 

seseorang pada apa yang akan mereka lakukan bila diberi kebebasan untuk 

memilihnya akan tertarik terhadap sesuatu itu yang pada akhirnya nanti akan 

menimbulkan kepuasan bagi dirinya (Andriyani S, 2011) . 
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Suharyat (2011) menyatakan bahwa minat adalah suatu perangkat mental 

yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa 

takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran 

tertentu. Secara sederhana, minat (intention) berarti kecenderungan dan kegairaan 

yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. (H.C. Witherington, 1999) 

menjelaskan bahwa minat adalah kesadaran seseorang bahwa suatu objek, 

seseorang, suatu soal atau situasi mengandung sangkut paut dengan dirinya 

(Suharyat, 2011). 

Dalam kamus psikologi, (Chaplin, 2011) menyebutkan bahwa intention atau 

minat dapat diartikan sebagai berikut : 

1) Suatu sikap yang berlangsung terus-menerus yang memberi pola. 

2) Perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas pekerjaan atau objek itu 

berharga atau berarti bagi individu. 

3) Suatu keadaan atau satu set motivasi yang menuntut tingkah laku menuju satu 

arah tertentu. 

Minat akan menambah kegembiraan pada setiap kegiatan yang ditekuni 

seseorang tersebut. Suatu anggapan yang keliru adalah bila mengatakan bahwa 

minat dibawa sejak lahir. Minat adalah perasaan yang didapat karena berhubungan 

dengan sesuatu. Minat terhadap sesuatu itu dipelajari dan dapat mempengaruhi 

belajar selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi, minat 

terhadap sesuatu merupakan hasil dari belajar dan cenderung mendukung belajar 

aktivitas berikutnya. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas suasana tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 
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adalah penerimaan atau suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar 

diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. 

2.1.2 Macam-macam minat  

Minat berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi dua macam antara lain 

: 

1) Minat Intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu 

sendiri, ini seseorang belajar karena memang pada ilmu pengetahuan atau karena 

memang senang membaca, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau 

penghargaan 

2) Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari 

kegiatan tersebut, apabila tujuannya sudah tercapai ada kemungkinan minat 

tersebut hilang. Misalnya seseorang yang belajar dengan tujuan agar menjadi 

juara kelas atau lulus ujian. 

Berdasarkan cara mengungkapkan minat dapat dibedakan menjadi empat macam, 

terdiri atas : 

1) Expressed Intention adalah minat yang diungkapkan dengan cara meminta 

kepada subjek untuk menyatakan atau menuliskan kegiatan-kegiatan baik yang 

berupa tugas maupun bukan tugas dengan perasaan senang. 

2) Manifest Intention adalah minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi 

secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan subjek. 

3) Tested Intention adalah minat yang diungkapkan cara menyimpulkan dari hasil 

jawaban tes objektif yang diberikan. 

4) Inventoried intention adalah minat yang diungkapkan dengan menggunakan 

alat-alat yang sudah distandarisasikan. 
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2.1.1 Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat 

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi minat menurut Crow and Crow 

dalam Gunarto (2007) adalah : 

1) Faktor dorongan dari dalam (The factor inner urge) 

Merupakan rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup 

yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah 

menimbulkan minat : cenderung terhadap belajar, dalam hal ini seseorang 

mempunyai hasrat ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan. 

2) Faktor motif social (The factor of social motif) 

Adalah minat seseorang terhadap obyek atau suatu hal, disamping hal 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia juga dipengaruhi oleh motif 

sosial misalnya seseorang berminat pada prestasi tertinggi agar dapat status 

sosial yang lebih tinggi pula. 

3) Faktor emosi (Emosional Factor) 

Faktor perasaan dan emosi mempunyai pengaruh terhadap subyek misalnya 

: perjalanan sukses yang dipakai seseorang dalam sesuatu kegiatan tertentu dapat 

membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat atau kuatnya 

minat dalam kegiatan tersebut. 

2.1.3 Kriteria Minat 

Menurut Rahmanto A (2011) minat seseorang dapat digolongkan menjadi 

tiga, diantaranya : 

1) Rendah yaitu jika seseorang tidak menginginkan objek minat. 

2) Sedang yaitu jika seseorang menginginkan objek minat akan tetapi tidak dalam 

waktu segera. 
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3) Tinggi yaitu jika seseorang sangat menginginkan objek minat dalam waktu 

segera. 

2.1.4 Kondisi yang Mempengaruhi Minat 

Menurut Hurlock (2011) ada beberapa kondisi yang mempengaruhi minat 

diantaranya : 

1) Status ekonomi 

Apabila status ekonomi membaik, orang cenderung memperluas minat 

mereka untuk mencakup hal yang semula belum mampu mereka laksanakan. 

Sebaliknya kalau status ekonomi mengalami kemunduran karena tanggung 

jawab keluarga atau usaha kurang maju, maka orang cenderung untuk 

mempersempit minat mereka. 

2) Pendidikan 

Semakin tinggi dan semakin formal tingkat pendidikan yang dimiliki 

seseorang semakin besar pula kegiatan yang bersifat intelek yang dilakukan. 

Seperti yang dikutip oleh Notoatmojo (1997) mengatakan bahwa “jika ada 

seseorang yang mempunyai pengetahuan yang baik, maka ia mencari pelayanan 

masyarakat mengenai pelayanan kesehatan akan mempengaruhi pemanfaatan 

fasilitas pelayanan yang ada sehingga berpengaruh pada kondisi kesehatan 

mereka. 

3) Situasional (Orang dan lingkungan) 

Berhubungan dengan ancaman konsep diri terhadap perubahan status 

adanya kegagalan, kehilangan benda yang dimiliki dan kurangnya penghargaan 

dari orang lain. 
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4) Keadaan psikis 

Keadaan psikis yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap minat 

adalah kecemasan. Kecemasan merupakan suatu hubungan yang penting atau 

bencana yang mengancam jiwa. 

2.1.5 Indikator Minat  

Untuk mengetahui minat seseorang dapat dilakukan dengan memperhatikan 

apa yang ditanyakan dan apa yang dibicarakan pada waktu-waktu tertentu. Menurut 

pendapat E.B. Harlock (1999), analisa minat dapat dilakukan terhadap hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Keinginan untuk mengetahui atau memiliki sesuatu objek yang diminatinya. 

2) Objek-objek atau keinginan yang disenanginya. 

3) Jenis-jenis kegiatan untuk mencapai hal-hal yang disenangi. 

4) Usaha untuk merealisasikan keinginan, rasa senang terhadap sesuatu yang 

diminatinya. 

2.2 Konsep Daerah Terpencil,Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) 

2.2.1 Pengertian DTPK 

Daerah Terpencil, Tertinggal, Pedesaan dan Kepulauan (DTPK) sendiri 

masih belum didefinisikan secara komprehensif. Akan tetapi ada beberapa rujukan 

yang memiliki istilah terkait, misalnya daerah tertingal, didefiiskan berdasarkan 

kondisi sosial, ekonomi, budaya dan wilayah (fungsi inter dan intra-spasial baik 

pada aspek alam manusianya, maupun prasarana pendukungnya) ( Bakohumas, 

2010 ) (Efendi, 2012) 
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2.2.2 Faktor Penyebab 

Faktor penyebab suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, antara 

lain sebagai berikut (Bappenas,2011) 

1) Geografis. Umumnya secara geografis daerah tertinggal reatif sulit dijangkau 

karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan atau pegunungan, 

kepulauan, pesisir dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis 

lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media 

komunikasi. 

2) Sumber daya alam. Beberapa daerah tertinggal memiliki potensi sumber daya 

alam, daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar namun lingkungan 

sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat diekspetasikan, 

dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. 

3) Sumber daya manusia. Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal 

mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif 

rendah, serta kelembagaan adat yang belum berkembang. 

4) Prasarana dan sarana. Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi 

transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya 

yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami 

kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. 

5) Daerah rawan bencana dan konflik sosial. Seringnya suatu daerah mengalami 

bencana alam dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan 

pembangunan sosial dan ekonomi. 

6) Kebijakan pembangunan. Suatu daerah menjadi tertinggal dapat disebabkan oleh 

beberapa kebijakan yang tidak seperti kurang memihak pada pembangunan 
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daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan dan 

perencanaan. 

2.2.3 Cara menilai terpencilnya suatu daerah 

Untuk menilai keterpencilnya suatu daerah, maka diperlukan indentifikasi 

sebaran daerah tertinggal menurut kondisi geografisnya yaitu sebagai berikut : 

1) Daerah yang terletak di wilayah pedalaman, tepi hutan, dan pegunungan yang 

pada umumnya tidak atau belum memiliki akses ke daerah lain yang relatif lebih 

maju. 

2) Daerah yang terletak di pulau-pulau kecil, gugusan pulau yang berpenduduk dan 

memiliki kesulitan akses ke daerah lain yang lebih maju. 

3) Daerah yang secara administratif sebagian atau seluruhnya terletak di perbatasan 

antar negara, baik batas darat maupun laut. 

4) Daerah yang terletak di wilayah rawan bencana alam baik gempa, longsor, 

gunung api, maupun banjir. 

5) Daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa pesisir. 

Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar, antara lain 

perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), 

kemampuan keuangan lokal (celah fisikal), aksesibilitas dan karakteristik daerah, 

serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara dan 

gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana, dan daerah rawan konflik. Ke-6 

(enam) kriteria ini diolah dengan menggunakan data Potensi Desa (Podes), 2003 

dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2002 dan data Keuangan 

Kabupaten 2004 Departemen Keuangan. 
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Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Perencanaan dan 

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (Pusrengun) tahun 2009 menunjukan bahwa 

setidaknya ada 122 provinsi yang menjadi target penugasan khusus SDM 

Kesehatan di DTPK. Provinsi tersebut meliputi : 

Tabel 2.1 Daerah-daerah provinsi yang termasuk daerah DTPK Nomor 131/2015 

tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015 – 2019 (Kemenkes, 

2015)  

NO PROVINSI NO KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL 

1 Aceh 1 Aceh Singkil 

2  

Sumatera Utara 

1 Nias 

3 2 Nias Selatan 

4 3 Nias Utara 

5 4 Nias Barat 

6  

Sumatera Barat 

1 Kepulauan Mentawai 

7 2 Solok Selatan 

8 3 Pasaman Barat 

9 Sumatera Selatan 1 Musi Rawas 

10 2 Musi Rawas Utara 

11 Bengkulu 1 Seluma 

12 Lampung 1 Lampung Barat 

13  2 Pesisir Barat 

14  

Jawa Timur 

1 Bondowoso 

15 2 Situbondo 

16 3 Bangkalan 

17 4 Sampang 

18 Banten 1 Pandeglang 

19 2 Lebak 

20  

 

 

 

Nusa Tenggara Barat 

1 Lombok Barat  

21 2 Lombok Tengah 

22 3 Lombok Timur  

23 4 Sumbawa 

24 5 Dompu 

25 6 Bima 

26 7 Sumbawa Barat 

27 8 Lombok Utara 

28  

 

 

 

 

 

 

 

1 Sumba Barat 

29 2 Sumba Timur 

30 3 Kupang 

31 4 Timor tengah Selatan 

32 5 Timor Tengah Utara 

33 6 Belu 

34 7 Alor 

35 8 Lembata 
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36  

Nusa Tenggara Timur 

9 Ende 

37 10 Manggarai 

38 11 Rote Ndao 

39 12 Manggarai Barat 

40 13 Sumba Tengah 

41 14 Sumba Barat Daya 

42 15 Nagekeo 

43 16 Manggarai Timur 

44 17 Sabu Raijua 

45 18 Malaka 

46  

 

 

 

Kalimantan Barat 

1 Sambas 

47 2 Bengkayang 

48 3 Landak 

49 4 Ketapang 

50 5 Sintang 

51  6 Kapuas Hulu 

52  7 Melawi 

53  8 Kayong Utara 

54 Kalimantan Tengah 1 Seruyan 

55 Kalimantan Selatan 1 Hulu Sungai Utara 

56 Kalimantan Timur 1 Mahakam Hulu 

57 Kalimantan Utara 1 Nunukan 

58  

 

 

 

Sulawesi Tengah 

1 Banggai Kepulauan 

59 2 Donggala 

60 3 Toli-Toli 

61 4 Boul 

62 5 Parigi Moutong 

63 6 Tojo Una-Una 

64 7 Sigi 

65 8 Banggai Laut 

66 9 Morowali Utara 

67 Sulawesi Selatan 1 Jeneponto 

68  

Sulawesi Tenggara 

1 Konawe 

69 2 Bombana 

70 3 Konawe Kepulauan 

71  

Gorontalo 

1 Boalemo 

72 2 Pohuwato 

73 3 Gorontalo Utara 

74 Sulawesi Barat 1 Polewali Mandar 

75  2 Mamuju Tengah 

76  

 

 

Maluku 

1 Maluku Tenggara Barat 

77 2 Maluku Tengah 

78 3 Buru 

79 4 Kepulauan Aru 

80 5 Seram Bagian Barat 

81 6 Seram Bagian Timur 

82 7 Maluku Barat Daya 

83 8 Buru Selatan 

84  

 

 

1 Halmahera Barat 

85 2 Kepulauan Sula 

86 3 Halmahera Selatan 
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87 Maluku Utara 4 Halmahera Timur 

88 5 Pulau Morotai 

89 6 Pulau Talibu 

90  

 

 

Papua Barat 

1 Teluk Wondam 

91 2 Teluk Bintuni 

92 3 Sorong Selatan 

93 4 Sorong 

94 5 Raja Ampat 

95 6 Tambrauw 

96 7 Maybrat 

97  

 

 

Papua 

1 Merauke 

98 2 JayaWijaya 

99 3 Nabire 

100 4 Kepulauan Yapen 

101 5 Biak Numfor 

102 6 Paniai 

103 7 Puncak Jaya 

104 8 Boven Digoel 

105 9 Mappi 

106 10 Asmat 

107 11 Yahukimo 

108 12 Pegunungan Bintang 

109 13 Tolikara 

110 14 Sarmi 

111 15 Keerom 

112 16 Waropen 

113 17 Supiori 

114 18 Mamberamo Raya 

115 19 Nduga 

116 20 Lanny Jaya 

117 21 Mamberamo Tengah 

118 22 Yalimo 

119 23 Puncak 

120 24 Dogiyai 

121 25 Intan Jaya 

122 26 Deiyai 

 

Upaya mempercepat pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keberdayaan masyarakat, dan 

memperkuat kapasitas kelembagaan sosial-ekonomi dan pemerintahan. Selain itu, 

kerja sama antar-kementrian khususnya Kementerian Kesehatan untuk hal-hal yang 

berhubungan dengan derajat kesehatan masyarakat tertinggal. 
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Tabel 2.2 Kriteria Daerah terpencil dan sangat terpencil menurut Kepmenkes 

Nomor 949 Tahun 2007 dan Pemenkes 1239/MENKES/PER/XII/2007 

(Kemenkes, 2015) 

 

Kriteria Daerah Terpencil Daerah sangat Terpencil 

Letak Geografis Daerah yang sangat sulit 

dijangkau 

Daerah yang sangat sulit 

dijangkau. 

Pegunungan, pedalaman,dan 

rawa-rawa 

Pegunungan, pedalaman, 

dan rawa-rawa. 

Rawan bencana alam baik 

gempa, longsor, maupun gunung 

api 

Pulau kecil atau gugus 

pulau dan daerah pesisir. 

Berada di wilayah 

perbatasan negara lain, baik 

darat maupun di pulau-

pulau kecil tertular. 

Akses transportasi 

 

 

 

 

 

 

Transportasi yang umum 

digunakan (darat/air/udara) rutin 

maksimal dua kali seminggu. 

Transportasi yang umum 

digunakan (darat/air/udara) 

rutin maksimal 1 (satu) kali 

seminggu. 

 

 

Waktu tempuh pulang-pergi 

memerlukan lebih dari 6 (enam 

jam perjalanan) 

 

Waktu tempuh pulang-

pergi memerlukan lebih 

dari 8 (delapan) jam 

perjalanan. 

Hanya tersedia transportasi 

dengan pesawat udara 

untuk mencapai lokasi. 

Transportasi yang sewaktu-

waktu terhalang kondisi 

iklim/cuaca (seperti: 

musim angin, gelombang, 

dan lain-lain). 

Tidak ada transportasi 

umum. 

Sosial ekonomi Kesulitan pemenuhan bahan 

pokok 

Kesulitan pemenuhan 

bahan pokok. 

Kondisi keamanan Kondisi keamanan. 

Persyaratan khusus Permenkes Nomor 

1239/MENKES/PER/XII/2007 

menambahkan : 

1. Sarana pelayanan kesehatan 

yang berada pada daerah-

daerah yang tidak termasuk 

kriteria terpencil atau sangat 

terpencil sebagaimana 

dimaksud dalam persyaratan 

di atas, dengan kesulitan 
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pemenuhan kebutuhan tenaga 

medis terutama dokter 

spesialis, maka disertakan 

dengan sarana pelayanan 

kesehatan dengan kriteria 

terpencil. 

2. Sarana pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada 

poin 1 adalah sarana pelayann 

kesehatan yang sulit di dalam 

pemenuhan kebutuhan tenaga 

medis terutama dokter 

spesialis dengan berbagai 

sebab. 

3. Sarana pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada 

poin 2, dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan tenaga 

medis terutama dokter 

spesialis. 

Tambahan  

 

Bagi pusat masyarakat 

(Puskesmas) penetapan kriteria 

sangat terpencil ditentukan dari 

jarak ibu kota kabupaten ke 

lokasi puskesmas. 

 

Bagi sarana pelayanan rujukan 

penetapan kriteria sangat 

terpencil ditentukan dari jarak ibu 

kota provinsi ke lokasi sarana 

rujukan. 

 Bagi sarana kesehatan lainnya 

penetapan kriteria sangat 

terpencil ditentukan dari jarak ibu 

kota kabupaten ke lokasi sarana 

pelayanan kesehatan lainnya. 

 

 

2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Berbagai faktor mempengaruhi keinginan tenaga kesehatan untuk bekerja di Daerah 

Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) di antaranya : 

1) Wajib kerja sarjana selama periode tertentu sebagai persyaratan awal untuk 

mendapatkan lisensi praktik. 

2) Insentif finansial dan dukungan fasilitas lain (perumahan, transportasi , listrik, 

air, telekomunikasi dan fasilitas sosial lainnya). 
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3) Kesempatan untuk melakukan praktik pribadi atau bekerja di fasilitas 

kesehatan swasta lainnya sembari memegang status sebagai Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) (dual practice) 

4) Jaminan keamanan dan kenyamanan (perlindungan hukum). 

5) Kesempatan untuk pengembangan karier. 

6) Untuk PTT dan tenaga kontrak lainnya, kesempatan untuk direkrut sebagai 

Pegawai Negeri Sipil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Perbedaan antara daerah yang diminati dan tidak diminati (Efendi, 

2012). 

 

2.2.5 Hambatan 

Dikutip pada buku Pedoman peningkatan akses pelayanan kesehatan di 

DTPK (Kemenkes, 2012), dalam pelaksananan dan tahapan kegiatan diperlukan 

Desentralisasi 

Daerah diminati Daerah tidak 

diminati 

Karakteristik : 

1. Banyak aplikan 

2. Kapasitas fiskal 

sangat tinggi 

3. Sektor kesehatan 

menjadi prioritas 

4. Memiliki sumber 

daya yang 

mendukung 

Karakteristik : 

1. Sedikit aplikan 

2. Kapasitas fiskal 

rendah 

3. Sektor kesehatan 

belum menjadi 

prioritas 

4. Memiliki sumber 

daya terbatas 
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pendekatan yang berbeda mengingat adanya karakteristik dan hambatan yang 

berpengaruh secara mendasar, antara lain : 

1) Kondisi geografis dan kondisi alam atau iklim. 

2) Masalah kedaulatan dan show window. 

3) Kondisi budaya sosial, ekonomi masih tertinggal. 

4) Kondisi keamanan. 

5) Jarak ke fasilitas pelayanan publik jauh 

6) Prasarana dasar di DTPK : 

(1) Fasilitas jalan belum optimal 

(2) Sarana komunikasi terbatas 

(3) Air bersih sulit 

(4) Sarana transportasi terbatas 

(5) Listrik tidak tersedia di beberapa wilayah tertentu. 

(6) Penyebaran masyarakat dalam jumlah kecil di wilayah yang luas. 

(7) Peraturan Perundang-undangan yang belum mendukung seperti : 

a. Desentralisasi Kewenangan kepada Kabupaten/Kota tidak disertai 

dengan dukungan pembiyayaan yang diperlukan. 

b. Belum tegasnya peran provinsi dalam pemberdayaan kabupaten. 

c. Dicabutnya Inpres Puskesmas dan pelayanan daerah terpencil 

(pembangunan sarana, tenaga, peralatan dan bahan habis pakai) di 

Fasilitas Pelayanan kesehatan di DTPK. 

Mengingat terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada 

di DTPK khususnya di Puskesmas terpencil atau sangat terpencil diperlukan upaya 

terobosan berupa Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DTPK, agar 
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masyarakat di daerah tersebut mendapat pelayanan yang diperlukan dengan mutu 

yang dapat dipertanggung jawabkan (Kemenkes RI, 2012). 

2.2.6 Ciri-ciri Model Pelayanan di DTPK 

Sesuai dengan karakteristik yang berbeda tersebut, maka Rencana 

Pembangunan Pelayanan Kesehatan di DTPK perlu dibagi menjadi 3 model dasar: 

1) Model pelayanan kesehatan di daerah terpencil. 

2) Model pelayanan kesehatan di daerah perbatasan. 

3) Model pelayanan kesehatan di kepulauan. 

Adapun ciri-ciri dari masing-masing model dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Model pelayanan kesehatan di daerah terpencil. 

(1) Perencanaan difokuskan untuk menghilangkan kesenjangan pelayanan akibat 

keterpencilan daerah dengan cara memperkuat fasilitas kesehatan yang ada. 

(2) Penguatan keterampilan fasilitas kesehatan dasar. 

(3) Penguatan kemampuan Rumah Sakit Kabupaten yang berada di wilayah 

cakupan rujukannya, sebagai pusat rujukan medik. 

(4) Tersedia radio medik. 

2) Model pelayanan kesehatan di daerah perbatasan. 

(1) Perencanaan difokuskan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang 

mampu berperan sebagai ‘Gate Keeper’. Rujukan kesehatan dan show 

window pelayanan kesehatan dengan pembangunan unit pelayanan kesehatan 

yang responsif dan kompetitif terhadap pelayanan kesehatan di daerah 

perbatasan 

(2) Membangun kerja sama dengan negara tetangga dalam rujukan gawat darurat. 
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(3) Adanya koordinasi pelayanan kesehatan antara Pemda atau Dinas Kesehatan 

dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan. 

3) Model Daerah Kepulauan 

(1) Perencanaan difokuskan untuk menciptakan Pusat Jejaring Pelayanan 

Kesehatan Rujukan. 

(2) Evakuasi dilakukan berdasarkan konsep wilayah Cukupan Rujukan. 

(3) Pengembangan tanaman obat keluarga. 

2.2.7 Jenis Pelayanan Kesehatan di DTPK 

Jenis pelayanan kesehatan di DTPK (Kemenkes RI, 2012), antara lain : 

1) Pelayanan Dasar 

Sesuai dengan SK Menkes 128 Tahun 2004, Puskesmas di DTPK mempunyai 

fungsi: 

(1) Unit pelaksana Teknis  

Unsur pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota (UPTD) 

Puskesmas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan 

teknis penunjang dinas kesehatan kabupaten atau kota. 

(2) Pembangunan kesehatan 

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua 

komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan 

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi -tingginya dapat terwujud. 

(3) Pertanggung jawaban penyelenggaraan 

Penanggungjawab utama penyelenggaraan seluruh upaya 

pembangunan kesehatan diwilayah kabupaten atau kota adalah dinas 
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kesehatan kabupaten atau kota, sedangkan Puskesmas bertanggungjawab 

hanya untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang disebabkan oleh 

dinas kesehatan kabupaten atau kota sesuai dengan kemampuannya. 

(4) Wilayah kerja 

Wilayah kerja Puskesmas meliputi wilayah kerja administratif, yaitu 

satu wilayah kecamatan, satu atau beberapa desa/kelurahan di satu wilayah 

kecamatan, di setiap kecamatan harus ada satu Puskesmas. 

2) Pelayanan Rumah Sakit 

Sesuai dengan UU RS no 44 Tahun 2009, pada pasal 47, disebutkan : 

(1) Rumah sakit dapat berbentuk Rumah Sakit statis, Rumah Sakit bergerak dan 

Rumah sakit lapangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan Rumah 

Sakit bergerak dan Rumah Sakit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

3) Pelayanan Kesehatan oleh Tim Pelayanan Kesehatan bergerak (TPKB) 

Menjangkau masyarakat di kampung, desa yang letaknya jauh dari sarana 

pelayanan yang ada mengingat penduduk di DTPK tersebar dalam kelompok 

yang relatif kecil. 

4) Pelayanan Rujukan 

Dinas kesehatan bersama RS membangun dan memfungsikan sistem 

rujukan kabupaten yang efektif dan efisen. Pelayanan yang dilakukan oleh 

TPKB adalah pelayanan rujukan yang merupakan bagian dari pola rujukan 

kabupaten. Pola rujukan dengan menggunakan pola pendekatan wilayah 

administratif dan pola pendekatan wilayah cakupan rujukan.  
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2.3 Konsep Sumber Daya Manusia Kesehatan 

2.3.1 Pengertian SDM Kesehatan 

Berdasarkan World Health Organization (WHO), SDM kesehatan adalah 

semua orang yang kegiatan pokoknya ditunjukan untuk meningkatkan kesehatan. 

Mereka terdiri atas orang-orang yang memberikan pelayanan kesehatan seperti 

dokter, perawat, apoteker, teknisi laboratorium, manajemen, serta tenaga 

pendukung seperti bagian keuangan, sopir dan lain sebagainya. Secara kasar, WHO 

memperkirakan terdapat 59,8 juta tenaga kesehatan di dunia dan dari jumlah 

tersebut diperkirakan dua pertiga (39,5 juta) dari jumlah keseluruhan tenaga 

kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan sepertinya (19,8 juta) merupakan 

tenaga pendukung dan manajemen (Efendi, 2012). 

SDM Kesehatan menurut SKN 2009 adalah tenaga kesehatan profesi 

termasuk tenaga kesehatan strategis, dan tenaga kesehatan nonprofesi, serta tenaga 

pendukung atau penunjang kesehatan, yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan 

dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Unsur-unsur dalam SDM 

kesehatan meliputi SDM kesehatan itu sendiri, sumber daya pengembangan dan 

pemberdayaan SDM kesehatan, serta penyelenggaraan pengembangan dan 

pemberdayaan SDM (Kemenkes RI, 2012). 

2.3.1 Permasalahan Pada SDM Kesehatan 

Sejak tahun 2010 Kementrian Kesehatan berusaha mendorong dan 

mempercepat pembangunan kesehatan melalui roadmap reformal kesehatan 

masyarakat. Reformasi tersebut telah mengidentifikasi berbagai permasalahan 

dalam manajemen SDM Kesehatan. Permasalahan tersebut di antaranya 

(Kemenkes, 2010)  : 
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1) Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan baik jumlah maupun jenisnya 

untuk  mendukung penyelenggaraan pembangunan atau pelayanan kesehatan. 

2) Kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan, utamanya di Daerah Terpencil, 

Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 

3) Kualitas atau mutu tenaga kesehatan. 

4) Belum optimalnya pengawasan terhadap tenaga kesehatan asing yang bekerja di 

Indonesia. 

5) Kurangnya dukungan manajemen, utamanya dukungan regulasi dalam 

penyelenggaraan pengembangan dan perberdayaan tenaga kesehatan. 

Permasalahan di atas diharapkan dapat terselesaikan dengan adanya 

intervensi strategis yang dilakukan oleh Kemenkes. Sistem kesehatan di negara-

negara berkembang mengalami tantangan yang cukup berat. Hal ini dipertegas oleh 

studi yang di lakukan oleh (Fritzen, 2007) bahwa sistem kesehatan dinegara 

berkembang dihadapkan pada tekanan yang sistemis, yaitu keterbukaan pasar, 

restrukrisasi pegawai negeri, desentralisasi dan meningkatnya kesenjanagan 

sosioekonomi, poin yang terlihat pada penelitian tersebut adalah perlunya 

penguatan manajemen SDM Kesehatan mengingat tuntutan efektivitas dan efisiensi 

publik. Mulai dari isu perubahan pasar, restrukturasi yang kesemuanya memerlukan 

manajemen yang kuat dan profesional. 

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan retensi disuatu lokasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan retensi disuatu lokasi antara lain 

(BPPDM,2007) sebagai berikut : 

1) Peluang mendapatkan penghasilan tambahan dan pengembangan 

profesionalisme seperti: 
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(1)Adanya rumah sakit swasta. 

(2) Kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat. 

(3) Kemungkinan berpraktik sore 

(4) Perumahan yang disediakan. 

(5) Kemungkinan melanjutkan pendidikan dengan biaya pemerintah. 

(6) Kemungkinan mengikuti seminar dengan biaya pemerintah. 

(7) Kemungkinan mengikuti diklat. 

(8) Kemungkinan diangkat menjadi PNS atau pegawai tetap. 

2) Fasilitas kerja yang tersedia. 

3) Sarana transportasi dan komunikasi yang tersedia. 

4) Sarana hiburan yang tersedia. 

5) Kondisi geografis, iklim, dan jumlah penduduk. 

6) Resiko pekerjaan yang ada. 

7) Peraturan tentang ketenagaan yang ada, misalnya : 

(1)Kebijakan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian. 

(2) Bentuk ikatan : PNS, PTT, honorer dan tenaga kontrak. 

(3) Penggajian. 

(4) Tunjangan-tunjangan. 

(5) Hak pegawai: pendidikan, cuti, asuransi. 

(6) Kewajiban pegawai. 

8) Kemampuan keuangan dan fasilitas yang dimiliki Pemda, seperti: 

(1)Besar Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

(2) Besar dan atau persentase alokasi anggaran kesehatan. 

(3) Kemungkinan penambahan alokasi anggaran kesehatan.  
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(4) Upaya terobosan yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan anggaran 

kesehatan. 

(5) Aset perumahan. 

(6) Fasilitas yang dimiliki daerah yang mungkin digunakan sebagai insentif.  

2.3.2 Jenis tenaga Kesehatan 

Jenis tenaga kesehatan sangatlah beragam, ada dokter, perawat, bidan 

maupun tenaga kesehatan lainnya. Semua jenis tenaga kesehatan, baik formal 

maupun non formal memiliki kontribusi yang signifikan sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. Di daerah terpencil dikenal dengan angka kematian ibu yang cukup 

tinggi, maka jenis tenaga kesehatan yang minimal seharusnya tersedia disana adalah 

bidan desa, perawat dan kader kesehatan. Pelayanan minimal dari ketiga jenis 

tenaga kesehatan tersebut adalah untuk menghindari over utilization dan juga under 

utilization. Mayoritas didominasi oleh tenaga keperawatan yaitu sebesar 69%. 

Tenaga keperawatan di sini meliputi perawat, bidan, dan perawat gigi. Diikuti 

dengan tenaga kedokteran (12%) yang meliputi dokter spesialis, dokter umum dan 

dokter gigi. Proporsi terkecil dari tenaga kesehata (1%) adalah tenaga fisioterapi.  

Rekomendasi WHO tahun 2010 khususnya untuk meningkatkan akses akan 

layanan kesehatan di daerah terpencil adalah memberdayakan berbagai jenis tenaga 

kesehatan. Mengenalkan berbagai jenis tenaga kesehatan ini memerlukan pelatihan 

dan regulasi khusus bagi daerah yang kekurangan tenaga. Rekomendasi ini 

tergolong dalam rekomendasi yang kualitas masih rendah dan kuatnya rekomendasi 

bersifat conditional. 
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2.3.3 Rekrutmen dan Seleksi 

Rekrutmen dan seleksi adalah bagian tak terpisahkan dari manajemen SDM 

Kesehatan. Melalui proses inilah, institusi mampu mendapatkan SDM terbaik dan 

kompeten bagi organisasinya. Oleh sebab itu, desain dari mekanisme rekrutmen 

harus mampu menarik kandidat terbaik untuk mengisi formasi yang tersedia 

(Efendi, 2012). 

The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) tahun 2009 

memiliki panduan dalam melakukan rekrutmen dan selseksi SDM. Panduan yang 

terdiri atas 6 tahap ini bertujuan untuk mendapatkan the right person, in the right 

place, at the right time. Proses ini krusial sekali mengingat ketidaktepatan dalam 

tahap ini akan berkontribusi terhadap mutu atau kinerja institusi, juga tingginya 

pergantian staf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tahapan utama dalam rekrutmen dan seleksi (Efendi, 2012) 

 

Bergabung dengan 

Organisasi  

Memilih kadidat 

(shortlist dan kajian)  

Kontrak/Perjanjian  

Analis Pekerjaan 

(Apa Pekerjaanya?) 

Deskripsi Pekerjaan Spesifikasi Personel 

Sosialisasi dan Mengelola 

Aplikasi 
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Analis pekerjaan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam 

melakukan rekrutmen. Tugas dan tujuan, serta output yang diharapkan oleh institusi 

mulai diidentifikasi. Hal ini didapatkan melalui wawancara, observasi maupun 

catatan kerja. Analisis yang didapat merupakan dasar menentukan deskriptif 

pekerjaan dan spesifikasi personal. Manfaat dari deskriptif pekerjaan adalah 

memberikan informasi bagi potensial aplikan.  

 

2.3.4 Mutu Tenaga Kesehatan 

Dalam Kepmenkes tersebut diatur mengenai pengendalian mutu pendidikan 

tenaga kesehatan (pre-service), terdiri atas hal-hal berikut ini : 

1) Ujian akhir program 

a. Penetapan pedoman nasional ujian akhir program pendidikan tenaga 

kesehatan 

b. Koordinasi. 

c. Fasilitas. 

d. Monitoring dan evaluasi ujian nasional. 

e. Penyediaan blanko ijazah dan atau sertifikat ujian nasional. 

2) Evaluasi 

a. Penempatan pedoman evaluasi terhadap pengelolaan, satuan, jalur, jenjang 

dan jenis pendidikan tenaga kesehatan. 

b. Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tenaga kesehatan. 

3) Akreditasi 

a. Penempatan pedoman akreditasi pendidikan tenaga kesehatan. 
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b. Pelaksanaan akreditasi pendidikan tenaga kesehatan. 

4) Penjamin mutu 

a. Penempatan pedoman penjaminan mutu satuan pendidikan tenaga kesehatan. 

b. Supervisi dan fasilitas satuan pendidikan dalam pelaksanaan penjaminan 

mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan tenaga kesehatan. 

c. Supervisi dan fasilitas satuan pendidikan bertaraf internasioanl dalam 

pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. 

d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan dan dampak penjaminan mutu 

satuan pendidikan skala nasional. 

2.3.5 Distribusi Tenaga Kesehatan 

Distribusi tenaga kesehatan merupakan upaya pendistribusian SDM 

Kesehatan ke wilayah yang dianggap memerlukan dengan prinsip keadilan dan 

pemerataan pelayanan. Pendistribusian dan penempatan tenaga kesehatan ini 

merupakan wewenang dari pemerintah sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-

undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Idealnya, tenaga kesehatan terdistribusi 

dengan baik sehingga memenuhi kecukupan rasio yang ditentukan, tetapi 

permasalahan umur yang dihadapi saat ini adalah distribusi yang tidak merata atau 

berimbang yang dikenal dengan istilah maldistribusi (Efendi, 2012). 

Maldistribusi tenaga kesehatan dapat dikaitan dengan ketidakseimbangan 

antara demand dan supply tenaga kesehatan. Zurn dkk. (2004) menyatakan bahwa 

tipologi ketikseimbangan adalah sebagai berikut : 

1) Ketidakseimbangan profesi atau spesialisasi, baik antar profesi tenaga kesehatan 

maupun internal tenaga kesehatan tertentu. 

2) Ketidakseimbangan geografis. 
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3) Ketidakseimbangan institusi dan pelayanan. 

4) Ketidakseimbangan jenis kelamin.  
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2.4 Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan remaja 

2.4.1 Pertumbuhan dan perkembangan fisik remaja secara umum 

Saat masa puber berakhir, pertumbuhan fisik masih jauh dari sempurna, 

demikian pula pada akhir masa awal remaja. Secara umum, laju pertumbuhan dan 

perkembangan internal lebih menonjol daripada perkembangan eksternal. Akan 

tetapi, hal ini tidak mudah diamati sebagaimana halnya pertumbuhan tinggi dan 

berat tubuh atau perkembangan ciri-ciri seks sekunder (Sarlito, 2011). 

Berikut ini gambaran singkat tentang perubahan tubuh ekternal dan internal yang 

penting selama masa puber dan sesudahnya. Perubahan perubahan ini terjadi secara 

normal. 

1) Pertumbuhan eksternal : 

a. Tinggi. Anak perempuan, rata-rata mencapai tinggi dengan rata-rata antara 

17 tahun dan 18 tahun, sedangkan anak laki-laki setahun setelahnya. Hal ini 

juga berkaitan dengan masalah imunisasi sejak bayi.  

b. Berat. Perubahan berat badan, biasanya bersamaan dengan perubahan tinggi 

badan. Namun demikian, berat badan terbesar ke bagian-bagian tubuh 

sebelumnya kurang atau sama sekali tidak mengandung lemak. 

c. Proporsi tubuh. Secara perlahan, berbagai anggota tubuh mencapai proporsi 

yang sebanding. Contohnya, tubuh melebar dan memanjang sehingga 

anggota tubuh tidak tampak terlalu panjang. 

d. Organ seks. Pada akhir masa remaja, organ seks pada laki-laki maupun wanita 

mencapai ukuran yang sama, tetapi sampai beberapa tahun kemudian 

fungsinya masih belum sempurna. 
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e. Ciri-ciri seks sekunder. Pada akhir masa remaja, ciri-ciri seks sekunder yang 

belum sempurna utama berada pada tingkat perkembangan yang sempurna. 

2) Perubahan Internal 

a. Sistem pencernaan. Secara umum, perut menjadi semakin panjang dan tidak 

lagi terlalu seperti pipa usus yang semakin lebih panjang dan besar. Otot-otot 

di perut dan di dinding usus semakin tebal dan kuat, hati semakin berat dan 

kerongkongan pun semakin panjang. 

b. Sistem peredaran darah. Selama masa remaja, jantung tumbuh pesat. Pada 

usia 17 atau 18 tahun, beratnya mencapai 12 kali dari waktu dilahirkan. 

Panjang dan tebal dinding pembuluh darah meningkat dan mencapai tingkat 

kematangan saat jantung sudah mati. 

c. Sistem pernafasan. Mendekati usia 17 tahun, kapasitas paru-paru anak 

perempuan hampir matang, sedangkan anak laki-laki baru mencapai tingkat 

kematangannya beberapa tahun setelahnya. 

d. Sistem endokrin.  Akibat aktivitas yang meningkat pada masa puber adalah 

ketidakseimbangan sementara dari seluruh sistem endokrin pada awal masa 

puber.  

e. Jaringan tubuh. Pada usia 18 tahun, umumnya perkembangan kerangka 

berhenti. Jaringan, selain tulang, terus berkembang sampai matangnya ukuran 

tulang terutama pada perkembangan otot. 

2.4.2 Pertumbuhan dan Perkembangan fisik remaja akhir 

Pertumbuhan dan perkembangan fisik remaja akhir (Sarlito, 2011) 

1) Kurang perhatian tersendiri 
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Pertumbuhan tentang kehidupan dalam masa remaja, akhir kurang mendapat 

perhatian karena beberapa alasan: 

a. Garis pemisah yang jelas antara masa remaja awal dan masa remaja akhir, 

masih sulit diketahui sehingga sebagian ahli yang menyamakan atau 

memisahkan antara pubertas, remaja awal, dan remaja akhir. 

b. Masa remaja akhir yang menyangkut ciri-ciri dan sifat-sifat kelompok 

individu kurang menunujukan intensitas kuat dalam persoalannya. 

2) Lanjutan pertumbuhan dan perkembangan 

Mengingat pertumbuhan dan perkembangan merupakan pola yang terartur, masa 

remaja akhir merupakan lanjutan dari masa remaja awal yang sifatnya 

terefleksikan dalam masa remaja akhir. Salah satu cirinya adalah sempurnanya 

berupa aspek pertumbuhan dan perkembangan menunujukan kesiapan untuk 

memasuki masa dewasa anak. 

3) Pertumbuhan dan perkembangan fisik  

Mendekati awal remaja akhir, pertumbuhan fisik remaja relatif berkurang, 

artinya tidak sepesat masa remaja awal.  

4) Pertumbuhan kelenjar-kelenjar seks dan perkembangan seksual. 

Berbagai penelitian biologis-psikologis membuktikan bahwa pertumbuhan 

kelenjar kelenjar seks sampai pada taraf matang dicapai pada usia awal remaja 

akhir, bahkan ada yang mengalaminya dalam 1-2 tahun sebelum akhir remaja 

awal. 

5) Pertumbuhan otak dan perkembangan kemampuan pikir 

Pertumbuhan otak yang pesat terjadi dalam usia 14-17 tahun. Sementara itu, 

kemampuan berfikir hingga mencapai berfikir normal atau operasi formal 



34 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI     ANALISIS FAKTOR YANG........AMANTUL FIRDAUS 

 

dialami oleh beberapa remaja dalam usia 11-14 tahun. Akan tetapi tidak semua 

anak dalam usia tersebut dapat mencapai kemampuan berifikir formal. Beberapa 

peneliti menunjukan, ada yang mencapainya pada usia remaja akhir atau dalam 

usia dewasa, bahkan ada pula yang tidak mencapainya sama sekali. 

2.4.3 Ciri-ciri remaja akhir 

Di Indonesia, batasan usia remaja akhir adalah antara 17 tahun sampai 21 

tahun bagi wanita dan usia 18 tahun sampai 22 tahun bagi laki-laki. Di antara 

batasan usia itu, terjadi proses penyempurnaan pertumbuhan fisik dan 

perkembangan aspek-aspek psikis yang telah dimulai sejak masa dewasa awal, 

pertumbuhan fisik dan perkembangan aspek-aspek psikis dan sosial secara terus 

berlangsung, secara bertahap, selama masa remaja akhir, mereka tidak lagi dijuluki 

anak usia belasan tahun tetapi menyandang julukan laki-laki muda atau wanita 

muda (Sarlito, 2011). 

Pola-pola sikap, perasaan, pikir dan tingkah laku, remaja akhir memiliki ciri-ciri 

khas yang membedakannya dengan remaja awal, yaitu berikut ini : 

1) Mulai stabil 

Dalam aspek-aspek fiisk dan psikis, laki-laki muda dan wanita muda 

menunjukan peningkatan kestabilan emosi. Kesempurnaan pertumbuhan 

bentuk jasmani membedakannya dengan perubahan awal masa remaja awal. 

Pada masa ini terjadi keseimbangan tubuh dan anggotanya. Begitu pula 

kestabilan dalam minat-minatnya, menentukan sekolah, jabatan, pakaian, 

pergaulan dengan sesama ataupun lain jenis. Kestabilannya juga terjadi dalam 

sikap dan pandangan, artinya meraka relatif tetap atau mantap dan tidak mudah 

berubah pendirian hanya karena dibujuk atau dihasut. Gejala ini mengandung 
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sisi positif. Dibandingkan masa-masa sebelumnya, remaja akhir lebih dapat 

menyesuaikan diri dalam banyak aspek kehidupannya. Ada dua faktor yang 

berpengaruh yaitu sikap mendidik orang tua dan jarak tempat tinggal antara 

remaja dengan orangtuanya. 

2) Lebih realitas 

Memandang diri lebih tinggi atau lebih rendah dari keadaan yang 

sebenarnya sering terjadi pada masa remaja awal. Contohnya, remaja awal 

memandang dirinya jelek, padahal sebenarnya tampak cantik atau 

berpandangan sebaliknya.  

3) Lebih matang menghadapi masalah 

Masalah yang dihadapi remaja akhir relatif sama dengan masalah yang 

dihadapi remaja awal. Cara menghadapi masalah itulah yang membedakannya. 

Bila masa remaja awal mengahadapinya dengan sikap binggung dan tingkah 

laku yang tidak efektif, remaja akhir menghadapinya dengan lebih matang. 

Kematangan itu ditunjukan dengan usaha pemecahaan masalah-masalah yang 

dihadapinya, baik dengan cara sendiri maupun dengan diskusi dengan teman-

teman sebaya. Langkah-langkah pemecahan masalah itu mengarahkan remaja 

akhir pada tingkah laku yang lebih menyesuaikan diri dalam situasi perasaan 

sendiri dan lingkungan di sekitarnya. 

4) Lebih tanang perasaanya 

Secara umum, pada paruh akhir masa remaja akhir, remaja lebih rentang 

dalam menghadapi masalah-masalahnya, dibandingkan pada paruh awal masa 

remaja akhir. Remaja akhir, jarang memperlihatkan kemarahan, kesedihan dan 

kecewa sebagaimana terjadi pada masa remaja awal 
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2.4.4 Remaja Akhir (Late Adolescene) 

Pada tahap ini menurut (Sarlito, 2011) berlangsung pada usia 18-21 tahun, 

merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa, yang ditandai dengan 

pencapaian : 

1) Minat yang semakin mantap terhadap fungsi-fungi intelek 

2) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan 

mendapatakan pengalaman-pengalaman baru. 

3) Terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 

4) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan 

keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain.  

2.4.5 Kategori umur menurut Depkes RI  

Kategori umur menurut Depkes RI (2009) 

1) Masa balita  : 0-5 tahun. 

2) Masa kanak-kanak : 5-11 tahun. 

3) Masa remaja awal : 12-16 tahun. 

4) Masa remaja akhir : 17-25 tahun. 

5) Masa dewasa awal : 26-35 tahun. 

6) Masa dewasa akhir : 36-45 tahun. 

7) Masa lansia awal : 46-55 tahun. 

8) Masa lansia akhir : 56-65 tahun 

9) Masa manula  : 65-sampai atas. 

Oraganisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lanjut usia menjadi 4 

yaitu : Usia pertengahan (middle age) 45 -59 tahun, Lanjut usia (elderly) 60 -74 
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tahun, lanjut usia tua (old) 75 – 90 tahun dan usia sangat tua (very old) diatas 90 

tahun. 

2.5 Konsep Tenaga Keperawatan 

2.5.1 Pengertian Tenaga Keperawatan 

Keperawatan merupakan suatu bentuk layanan kesehatan profesional yang 

merupakan bagian integral dari layanan kesehatan berbasis ilmu dan kiat 

keperawatan, yang berbentuk layanan bio-psiko-sosio spiritual komprehensif yang 

ditunjukan bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik sehat maupun 

sakit yang mencangkup keseluruhan proses kehidupan manusia (Asmadi, 2008). 

Kontribusi keperawatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

didasarkan pada beberapa konsep keperawatan. Pertama, asuhan yang diberikan 

perawat bersifat homolistik atau menyeluruh pada semua aspek biologis semata. 

Kedua, sasaran asuhan keperawatan adalah klien, mulai dari tingkat individu 

sampai tingkat masyarakat. Dalam konsep ini perawat menyakini bahwa jika 

individu sehat, komunitas atau masyarakat akan sehat pula. Ketiga, lingkup layanan 

keperawatan bukan terbatas pada klien yang sakit saja, tetapi juga sekalian yang 

sehat (Asmadi, 2008). 

2.5.2 UU No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 

Undang-Undang No 38 Pasal 36 tentang Hak dan Kewajiban Perawat : 

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak : 

1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai 

dengan standar pelayanan standar profesi, standar prosedur operasional, dan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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2) Memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur dan klien dan atau 

keluarganya. 

3) Menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan. 

4) Menolak keinginan Klien atau pihak yang bertentangan dengan kode etik, 

standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional atau ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan dan  

5) Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar. 

Pada Undang-undang No 38 pasal 37 perawat dalam melaksanakan Praktik 

Keperawatan berkewajiban : 

1) Melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan 

standar Pelayanan Keperawatan dan Ketentutuan Peraturan Perundang-

undangan; 

2) Memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar 

Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional dan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

3) Merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga 

kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat 

kompetensinya; 

4) Mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar; 

5) Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas dan mudah dimengerti 

tindakan keperawatan kepada klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas 

kewenangannya; 

6) Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang 

sesuai dengan kompetensi perawat; dan 
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7) Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. 

2.6 Teori Dielman M dan Harnmeijer J.W 

Studi yang dilakukan oleh Dielaman M. dan Harnmeijer J.W. (2005) 

menunjukan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi retensi tenaga 

kesehatan. Dielman M dan Harnmeijer J.W. melakukan pengelompokan ulang 

berdasarkan kategori yang diadopsi dari Lehman dkk. (2005) dan Franceshini 

(2006) menyatakan bahwa minat untuk bekerja di daerah terpencil di pengaruhi 

oleh faktor-faktor Retensi dapat diatasi dengan beberapa cara dan tingkat, baik di 

tingkat makro, mikro, individu , serta lingkungan kerja. Dari retensi tersebut bisa 

muncul minatnya seseorang tersebut untuk bekerja di daerah tertinggal. 

Pada tingkat individu terdapat komponen yang salah satunya mengacu 

kepada dorongan pribadi, dari dorongan pribadi tersebut seseorang ingin atau 

memiliki minat untuk bekerja di daerah tertinggal atau tidak memiliki dorongan 

(motivasi) utuk bekerja di daerah terpencil. Pada tingkat strategi di tingkat makro, 

memperbaiki perencanaan, distribusi dan pemberdayaan SDM kesehatan dapat 

meningkatkan retensi. Hal ini memerlukan kapasitas di tingkat nasional, kerangka 

kerja regulasi dan kolaborasi intersektoral naik antara stakholder maupun dengan 

lembaga donor. Advokasi perlu dilakukan oleh Kementrian Kesehatan bahwa 

permasalahan ini merupakan permasalahan bersama, karena adanya gangguan pada 

salah satu tingkat akan memberikan dampak negatif pada meningkatnya minat 

retensi. Intervensi merupakan rangkuman dari berbagai penelitian yang dilakukan 

di negara lain. Negara yang sukses dengan penerapan intervensi dapat dijadikan 

pelajaran dan ditelaah kemungkinan implementasinya di Indonesia. Seperti misal 

rekrutmen mahasiswa yang berasal dari daerah terpencil berhasil mempertahankan 
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tenaga kesehatan untuk tetap di daerah tersebut, karena jika seseorang memiliki 

retensi tinggi untuk bekerja di daerah terpencil sehingga, terjadi peningkatan minat 

seseorang untuk bekerja di daerah tertinggal tersebut (Veitch dkk,2006; Salafsky 

dkk., 2005). 

Karakteristik individu dan keadaan hidup perawat yang bekerja di daerah 

tertinggal seperti tinggal di daerah konflik atau menjadi wanita atau profesional 

yang baru lulus itu sangat membutuhkan strategi kelompok tertentu untuk dapat 

dikembangkan secara lokal oleh manajer atau secara nasional oleh pembuat 

kebijakan dan perencanaan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya di 

tingkat individu. 

Penelitian SDM mengenai SDM kesehatan di Indonesia masih sangat 

terbatas, sehingga hal ini berpotensi menghambat pengambil kebijakan untuk 

menetukan intervensi yang tepat terhadap permasalahan yang ada. Studi yang 

dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Perencanaan SDM Kesehatan (2007) 

menunjukan bahwa minat untuk retensi dokter spesialis daerah terpencil, dokter 

umum/gigi PTT dan perawat sangat terpencil relatif besar, sebaliknya kelompok 

responden lain minat untuk retensinya relatif kecil. Hal tersebut terjadi karena 

pemberlakuan insentif pada kedua tenaga kesehatan tersebut berdasarkan 

Permenkes RI No.312/Menkes/PER/IV/2006 relatif lebih besar. 
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Gambar 2.3 Kerangka kerja retensi SDM kesehatan M.Dielman dkk (2005) 
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Faktor-faktor lain yang mempengaruhi minat dan retensi di suatu lokasi antara lain 

(BPPSDM,2007) sebagai berikut : 

1) Peluang mendapat penghasilan tambahan dan pengembangan profesionalisme 

seperti : 

(1) Adanya rumah sakit swasta; 

(2) Kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat; 

(3) Kemungkinan berpraktik sore; 

(4) Perumahan yang disediakan; 

(5) Kemungkinan melanjutkan pendidikan dengan biaya pemerintah; 

(6) Kemungkinan mengikuti seminar dengan biaya pemerintah; 

(7) Kemungkinan mengikuti diklat; 

(8) Kemungkinan diangkat menjadi PNS/pegawai tetap. 

2) Fasilitas kerja yang tersedia 

3) Sarana transportasi dan komunikasi yang tersedia 

4) Sarana hiburan yang tersedia. 

5) Kondisi geografis, iklim dan jumlah penduduk. 

6) Resiko pekerjan yang ada. 

7) Peraturan tentang ketenagaan yang ada, misalnya : 

(1) Kebijakan pengangkatan, penempatan dan pemeberhentian 

(2) Bentuk ikatan kerja: PNS, PTT, honorer, tenaga kontrak; 

(3) Penggajian 

(4) Tunjangan-tunjangan; 

(5) Hak pegawai: pendidikan, cuti, asuransi; 

(6) Kewajiban pegawai; 
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8) Kemampuan keuangan dan fasilitas yang dimiliki Pemda, seperti : 

(1)Besar pendapatan Asli Daerah (PAD) 

(2) Besar dan atau presentase alokasi anggaran kesehatan 

(3) Kemungkinan penambahan alokasi anggaran kesehatan 

(4) Upaya terobosan yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan anggaran 

kesehatan 

(5) Aset perumahan 

(6) Fasilitas yang dimiliki daerah yang mungkin digunakan sebagai intentif.  
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2.7 Keaslian Penelitian 

Untuk melakukan tinjauan pustaka, peneliti menggunakan kata kunci intention and  

nurses and work and  rural area. Kata kunci tersebut digunakan untuk mencari 

literatur atau artikel jurnal yang di Scopus. Dengan kata Kunci tersebut didapatkan 

hanya 16 jurnal dan setelah dibaca hanya beberapa yang sesuai dengan penelitianan 

ini.  antara lain : 

Table 2.2 Keaslian Penelitian 

No Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analis) 

Hasil Penelitian 

1. Village midwives 

and their changing 

roles in Brunei 

Darussalam: A 

qualitative study. 

(Abdul-Mumin, 

2016) 

a. Desain : Kualitatif 

b. Sampel : Bidan 

c. Variabel : Bidan 

desa dan berubah 

peran 

d. Instrumen : 

Wawancara 

Analisis : line byline 

open coding. 

Penelitian ini dimkasud 

untuk mengkonfrimasi 

bidan praktik desa yang 

masih diterima secara 

luas di Brunei. 

Penelitian ini untuk 

menentukan ruang 

lingkup dan kesesuaian 

praktik yang mereka 

terapkan, juga 

memverifikasi kelayakan 

mereka untuk bekerja 

sama dengan layanan 

kesehatan yang 

profesional. 

2. A Final year Nursing 

Student Survey : 

rural attitudes, 

perceived 

compentences and 

inttention to work 

across five Asian 

countries. 

(Budhathoki, 

Zwanikken, 
Pokharel, & 

Scherpbier, 2017) 

a. Desain : Cross-

Sectional 

komparatif 

b. Sampel : 

Mahasiswa 

keperawatan akhir 

tahun di lima 

negara sejumlah 

10.169. 

c. Variabel : Sikap di 
pedesaan 

kompetensi dan 

niat bekerja di 

lima Asia. 

Dari lima negara Asia, 

Bangladesh, China, India, 

Thailand dan Vietnam 

mengkonfirmasi bahwa 

siswa keperawatan 

dengan asuhan pedesaan 

dan rekrutmen memiliki 

sikap positif terhadap 

daerah pedesaan dan 

cenderung memilih untuk 
bekerja daerah pedesaan 

setelah lulus. Studi ini 

memberikan bukti 

tambahan dari 

implementasi negara 
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d. Instrumen : 

Kuesioner 

e. Analisis : Model 

multivaria dan 

model bivariat 

untuk mendukungnya 

nilai rekomendasi WHO 

mengenai strategi efektif 

untuk menangani masalah 

retensi pedesaan dengan 

berfokus pada perekrutan 

siswa dengan latar 

belakang pedesaan. 

   

3. 

Medical and nursing 

students intentions to 

work abroad or in 

rural areas. 

(Silvestri et al., 

2014) 

a. Desain: Cros 

Sectional 

b. Sampel : 16 

Lembaga, 3822 

siswa 

c. Variabel : 

Mahasiswa 

kedokteran dan 

perawat untuk 

bekerja di luar 

negeri atau di 

daerah pedesaan. 

d. Instrumen : 

Kuesioner 

e. Analisis : 

Analisis statistik 

Sebagian besar siswa 

yang disurvei masih 

berniat untuk bekerja di 

luar negeri atau di kota 

setelah pelatihan. Niat ini 

bisa diidentifikasi bahkan 

sebelum matrikulasi. 

Standar dari penerimaan 

yang disukai mahasiswa 

kedokteran dan perawat 

yang mempunyai latar 

belakang pedesaan dapat 

meningkatkan retensi 

lulusan yang lebih besar 

di negara dan di daerah 

pedesaan. 

4. Migration Intentions 

of Nursing Students 

in Ghana: 

Implications for 

Human Resource 

Development 

in the Health Sector 

(Abuosi & Abor, 

2015). 

a. Desain : Cross 

Sectional 

b. Sampel : tiga 

sekolah 

keperawatan 290 

siswa 

c. Variabel : niat 

migrasi 

mahasiswa 

keperawatan ke 

Ghana. 

d. Instrumen : 

Kuesioner 

e. Analisis : Logistic 

Regression Model 

Studi ini meneliti tujuan 

migrasi siswa 

keperawatan di Ghana. 

Hasil dari penelitian ini 

mengungkapkan bahwa 

perbedaan gaji antar 

negara di Indonesia 

dengan negara 

berkembang seperti 

Ghana dan negara 

penerimaan di Eropa dan 

Amerika. 

Negara tersebut juga 

memfasilitasi perawat 

yang bermigrasi. 

Perkembangan karir dan 

pendidikan para siswa 

keperawatan juga 

merupakan faktor 
penentu untuk perawat 

bermigrasi. 

5. Factors influencing 

medical students’ 

motivation to 

a. Desain : a 

systematic review 

Tinjauan saat ini 

menunjukkan bahwa di 

antara motivator kuat 



46 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI     ANALISIS FAKTOR YANG........AMANTUL FIRDAUS 

 

practise in rural areas 

in low-income and 

middle-income 

countries. 

(Budhathoki et al., 

2017) 

b. Sampel : 

Mahasiswa 

kedoteran 

c. Variabel : 

Motivasi 

mahasiswa 

kedokteran untuk 

berlatih didaerah 

pedesaan dinegara 

berpenghasilan 

rendah dan 

menegah. 

d. Instrumen : 

e. Analisis : A 

systematic review 

untuk praktik pedesaan 

setelah lulus adalah latar 

belakang pedesaan. 

Memilih mahasiswa 

kedokteran dari latar 

belakang pedesaan 

tampaknya merupakan 

daerah penting bagi 

negara-negara 

berpenghasilan rendah. 

Latar belakang pedesaan 

dan pendidikan 

kedokteran berbasis 

masyarakat mungkin 

bertindak untuk 

meningkatkan 

keterpaparan siswa 

terhadap kebutuhan 

masyarakat pedesaan dan 

manfaat pribadi dari 

praktik pedesaan. Negara 

berpenghasilan rendah 

juga dapat 

mempertimbangkan 

untuk memastikan 

infrastruktur minimum 

fasilitas kesehatan di 

daerah pedesaan selain 

untuk menangani faktor 

penting lainnya. 

Pemahaman tentang 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi lulusan 

kedokteran di LMICs 

adalah, 

bagaimanapun, terbatas 

Identifikasi lebih lanjut 

dari faktor-faktor yang 

relevan secara lokal 

mungkin berguna untuk 

merancang intervensi 

spesifik negara 

6. Undergraduate nursing 

students clinical 

experiences in rural 

and remote areas : 

Recruitement 

implications  

(Neill & Taylor, 2002) 

a. Desain : Cross 

Sectional 

b. Sampel : 

mahasiswa 

keperawatan dan 

kebidanan  

Evaluasi kualitatif yang 

berkelanjutan dari 

program penempatan 

klinis menunjukkan 

siswa merespon positif 

dan dengan 
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 c. Variabel : 

mahasiswa 

keperawatan 

sarjana 

pengalaman klinis 

di daerah pedesaan 

dan terpencil. 

d. Instrumen : 

Kuesioner 

e. Analisis : Logistic 

Regression Model 

meningkatnya minat 

untuk kembali ke 

perawatan di pedesaan 

setelah lulus. 

Sayangnya,banyak yang 

dirugikan secara finansial 

dengan biaya tambahan 

rotasi klinis pedesaan 

mereka. Menemukan cara 

untuk mendukung untuk 

siswa dari latar belakang 

perkotaan dan non-

perkotaan untuk 

melakukan penempatan 

klinis pedesaan dan jarak 

jauh harus dilakukan 

prioritas strategis dan 

pendanaan yang penting. 

7. Intent to migrate 

among nursing 

students in Uganda: 

Measures of the 

brain drain in the 

next generation of 

health professionals 
(Nguyen et al., 2008) 

a. Desain :  

b. Sampel : 

Mahasiswa 

Keperawatan 139 

perawat. 

c. Variabel : Intent to 

migrate among 

nursing student in 

Uganda 

d. Instrumen : 

Kuesioner 

e. Analisis : 

convenience 

sampling  

Sebagian besar (70%) 

peserta ingin bekerja di 

luar Uganda, dan 

mengatakan 

kemungkinan dalam lima 

tahun mereka akan 

bekerja di A.S. (59%) 

atau Inggris (49%). 

Sekitar seperempat (27%) 

mengatakan bahwa 

mereka dapat bekerja di 

negara Afrika lainnya. 

Hanya delapan persen 

dari semua siswa yang 

melaporkan 

ketidaksamaan untuk 

bermigrasi dalam waktu 

lima tahun setelah 

pelatihan selesai. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan : 
 

 : Variabel diteliti 
 

 : Variabel tidak diteliti 

Gambar 3.1 Kerangka kerja Dielman M dan Harnmeijer J.W menunjukan bahwa 

terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi retensi tenaga kesehatan M.Dielman 

dkk (2006).

Individu : 

1. Umur 

2. Jenis Kelamin 

3. Status Ekonomi 

Keluarga 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Lingkungan : 

1. Tempat tinggal 

berasal dari Kota 

atau desa. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem kesehatan mikro 

: 

1. Desentralisasi 

2. Alokasi sumber daya 

3. Tugas dan tangung 

jawab 

4. Kerangka kerja 

regulasi 

 

Intervensi : 

sistem pendukung/ pemungkin/ pekerjaan 

yang berhubungan dengan determinan 

tersebut 

Output : Retensi Staf  

1. Meningkatkan retensi untuk tetap di tempat 

kerja 

2. Meningkatkan motivasi 

3. Menurunkan absenteeism 

4. Meningkatkan kepuasan kerja 

Minat untuk bekerja 

di daerah DTPK 

Sistem Kesehatan 

makro : 

 

 

 

 

 

5.Kebijakan 

pemerintah tentang 

adanya nusantara 

sehat. 

4. Pendidikan 

ayah, ibu 

5. Asal ayah, ibu 

6. Pekerjaan ayah, 

ibu 

 

2. Lingkungan yang 

tidak aman 

3. Kurangnya 

fasilitas 

1. Ketersediaan 

sumber daya 

2. Kepemimpinan 

3. Teamwork 

4. pendidikan 
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Dari gambar 3.1 Teori yang dikembangakan oleh Dielman M dan 

Harnmeijer J.W menunjukan bahwa faktor penentu perilaku pekerjaan kesehatan 

(di tempat kerja ). Faktor yang berkaitan dengan kerangka teorinya adalah, tingkat 

makro, mikro, individu, serta lingkungan kerja. Pada faktor individu terdapat 

komponen lainnya yang merupakan dorongan pribadi, dari dorongan pribadi 

tersebut, munculnya minat seseorang untuk bekerja di daerah tertinggal atau 

menetap di daerah tertinggal. Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk tinggal di 

daerah terpencil antara lain, umur, jenis kelamin dan status ekonomi keluarga. 

Pada tingkat makro atau keseluruhan sistem kesehatan seperti alokasi 

sumber daya, perencanaan dan penerapan. Petugas kesehatan, kerangka peraturan 

saat ini proses komunikasi dan pengambilan keputusan dan mekanisme 

akuntabilitas. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan perencanaan 

kesehatan. Dari sektor serta pemangku kepentingan lainnya di tingkat nasional, 

seperti halnya kementrian keuangan, kementrian pendidikan, asosiasi profesi, 

kelompok masyarakat sipil dan lembar donor (tingkat sistem kesehatan). 

Lalu dengan tingkat mikronya atau tempat kerja itu sendiri (kabupaten atau 

fasilitas) seperti ketersediaan peralatan, obat-obatan terkadang dan persediaan, 

kerja tim kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. Pada prinsipnya ini bisa jadi 

dipengaruhi oleh manajer lokal, rekan kerja, pasien dan mitra lokal lainnya ( 

Tingkat fasilitas kesehatan). Karakteristik individu dan keadaan hidup, seperti 

tinggal di daerah konflik atau menjadi wanita atau profesional yang baru lulus itu 

sangat membutuhkan strategi kelompok tertentu untuk dapat dikembangkan secara 

lokal oleh manajer atau secara nasional oleh pembuat kebijakan dan perencanaan 

bersama dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat individu. 



50 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI     ANALISIS FAKTOR YANG........AMANTUL FIRDAUS 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Ada hubungan dari faktor individu: Usia, Jenis Kelamin, Status ekonomi 

keluarga dengan minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di daerah 

Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 

H1 : Ada hubungan dari faktor lingkungan: Tempat tinggal berasal dari kota atau 

desa dengan minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di Daerah 

Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 

H1 : Ada hubungan dari faktor kebijakan pemerintah dengan minat mahasiswa 

keperawatan untuk bekerja di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan 

Kepulauan (DTPK). 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan untuk menjawab 

tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang : 1) Desain Penelitian, 2) Populasi, 

Sampel dan Sampling, 3) Identifikasi Variabel, 4) Definisi Operasional, 5) 

Instrumen Penelitian, 6) Uji Validitas dan Reliabilitas, 7) Lokasi dan Waktu 

Penelitian, 8) Prosedur Pengumpulan Data, 9) Kerangka Operasinal Kerja, 10) 

Analisis Data, 11) Masalah Etik (Ethical Clearance), dan 12) Keterbatasan 

Penelitian. 

4.1 Desain Penelitian 

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah cross-sectional. Penelitian 

cross-sectional penelitian dimana peneliti mengukur atau mengobservasi data 

variabel independen dan dependen hanya sekali pada sewaktu waktu. Pendekatan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik. 

4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah semua objek yang memenuhi kriteria yang 

telah di tetapkan (Nursalam, 2013). Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa 

Jurusan Keperawatan Program Studi S1 Keperawatan Universitas Airlangga 

Surabaya. 
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4.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai subjek 

dalam penelitian melalui sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

memenuhi kriteria inkklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum 

subjek penelitian dari suatu populasi target terjangkau dan yang akan diteliti. 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memnuhi 

kriteria inklusi (Nursalam, 2013).  Sampel dalam penelitian ini adalah semua 

mahasiswa S1 Keperawatan di Univerisitas Airlangga Surabaya sebanyak 714 

mahasiswa.  

2.7.3.1 Kriteria Inklusi : 

1) Semua mahasiswa S1 Pendidikan Ners Universitas Airlangga Surabaya, baik 

yang sudah bekerja dan belum bekerja. 

2) Masih aktif mengikuti perkuliahan. 

2.7.3.2 Kriteria Eksklusi : 

1) Mahasiswa yang sedang melakukan cuti akademik. 

Penetuan besar sampel pada penelitian ini menggunakan aplikasi Gpower 3.1.92 

dengan menggunakan statistical test :Correlations: Two dependent Pearson r’s 

(common index). Hasil penghitungan ditunjukan dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Besar Sample Size 

 

 

4.2.3 Sampling 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi (Nursalam, 2013). Metode sampling yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah secara Pada penelitin ini menggunakan simple random 

sampling yaitu teknik penetapan sampel dimana setiap elemen diseleksi secara 

acak. Dalam menetapkan sampel secara acak, peneliti menggunakan 

Randomizer.org 

4.3 Identifikasi Variabel 

Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda 

terhadap sesuatu (Nursalam, 2013). Berdasarkan hubungan antar varibel satu 

dengan yang lain, variabel dibedakan menjadi :  

z tests Correlations: Two dependent 

Pearson r's (common index) 

Analysis:  A priori: Compute required 

sample size 

Input: Tail(s) Two 

H1 corr ρ_ac -0.1 

α err prob 0.05 

Power (1-β err prob) 0.95 

H0 corr ρ_ab 0.1 

Corr ρ_bc -0.1 

Output: Critical z -1.9599640 

Sample size 714 

Actual power 0.9502073 
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1) Variabel independen (bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain 

(Nursalam, 2013). Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah Faktor 

Individu, Faktor Lingkungan, Faktor Pengetahuan “Nusantara Sehat”. 

2) Variabel Dependen (terikat) 

Variabel dependen (terikat) adalah faktor yang diamati dan diukur untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas (Nursalam, 

2013). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa. 

4.4 Definisi Operasional 

Tabel 4.2 Perumusan definisi operasional dalam penelitian 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Independen 

Usia 

 

Lamanya 

seseorang 

hidup dihitung 

dengan satuan 

tahun, bulan 

atau hari. 

1. Masa remaja 

akhir dengan 

usia 17-25 

tahun 

2.  Masa dewasa 

awal dengan 

usia 26-35 

tahun 

3) Masa dewasa 

akhir dengan 

usia 36-45 

tahun 

 

Kuesioner 

 

Nominal Masa remaja 

akhir : 1 

Masa dewasa 

awal : 2 

Masa dewasa 

akhir : 3 

Program 

Kelas 

Program kelas 

atau angkatan 

yang sedang 

dijalankan di 

perkuliahan. 

1. Reguler 

2. Alih Jenjang 

Reguler 

3. Sedang 

Profesi 

Reguler 

4. Alih Jenjang 

Sedang 

Profesi 

Kuesioner Nominal Reguler : 1 

Alih Jenjang 

Reguler : 2 

Sedang Profesi 

Reguler : 3 

Alih Jenjang 

Sedang Profesi 

: 4 



55 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI     ANALISIS FAKTOR YANG........AMANTUL FIRDAUS 

 

Jenis kelamin Perbedaan 

biolgis dan 

fungsi biologis 

antara 

perempuan dan 

laki-laki. 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

Kuesioner 

 

Nominal Laki-laki : 1 

Perempuan : 2 

Etnis/Suku Suatu golongan 

manusia yang 

angota-

anggotanya 

mengidentifika

sikan dirinya 

dengan 

sesamanya, 

biasanya 

berdasarkan 

garis keturunan 

yang dianggap 

sama. 

1. Jawa 

2. Madura 

3. Banjar 

4. Flores 

5. Sumba 

6. Sunda 

7. Batak 

8. Lainnya 

Kuesioner Nominal Jawa : 1 

Madura : 2 

Banjar : 3 

Flores : 4 

Sumba : 5 

Sunda : 6 

Batak : 7 

Lainnya : 8 

Agama Sistem yang 

mengatur tata 

keimanan 

(kepercayaan) 

dan 

peribadatan 

kepada Tuhan 

Yang 

Mahakuasa. 

1. Islam 

2. Katolik 

3. Kristen 

Protestan 

4. Hindu 

5. Budha 

Kuesioner Nominal  Islam : 1 

Katolik : 2 

Kristen 

Protestan : 3 

Hindu : 4 

Budha : 5 

Pekerjaan 

Ayah 

Pekerjaan yang 

setiap hari 

dilakukan. 

1. PNS 

2. Karyawan 

3. Buruh/Tani 

4. Wiraswasta 

5. Pensiunan 

6. Lainnya 

Kuesioner Nominal PNS : 1 

Karyawan : 2 

Buruh/Tani : 3 

Wiraswasta : 4 

Pensiunan : 5 

Lainnya : 6 

Pekerjaan Ibu Pekerjaan yang 

setiap hari 

dilakukan. 

1. PNS 

2. Karyawan 

3. Buruh/Tani 

4. Wiraswasta 

5. Pensiunan 

6. Lainnya 

Kuesioner Nominal PNS : 1 

Karyawan : 2 

Buruh/Tani : 3 

Wiraswasta : 4 

Pensiunan : 5 

Lainnya : 6 

Pendapatan 

Ayah 

Pengahasilan 

setiap bulan 

yang dimiliki 

oleh orang tua 

(bedasarkan 

upah minimal 

dimasing 

masing kota 

1. < UMK 

2. = UMK 

3. > UMK 

Kuesioner 

 

Ordinal < UMK : 1 

= UMK : 2 

> UMK : 3 
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dari responden 

peneliti). 

Pendapatan 

Ibu 

Pengahasilan 

setiap bulan 

yang dimiliki 

oleh orang tua 

(bedasarkan 

upah minimal 

dimasing 

masing kota 

dari responden 

peneliti). 

1. < UMK 

2. = UMK 

3. > UMK 

Kuesioner 

 

Ordinal < UMK : 1 

= UMK : 2 

> UMK : 3 

Asal tempat 

tinggal 

(Daerah Asal) 

Dimana 

seseorang 

tersebut tinggal 

dan tercatat 

dalam 

kependudukan. 

1. Desa 

2. Kota 

Kuesioner  

 

Nominal Desa : 1 

Kota : 2  

Tempat 

tinggal masa 

kecil 

Tempat yang 

dulunya pernah 

tinggal 

sewaktu masih 

kecil 

1. Pedesaan 

2. Perkotaan 

Kuesioner Nominal Pedesaan : 1 

Perkotaan : 2 

Pendidikan 

Ayah 

Pendidikan 

terakhir atau 

lulusan terakhir 

dari orang tua. 

1. Tidak tamat 

SD 

2. SD 

3. SMP 

4. SMA 

5. Diploma/S1 

6. S2-S3 

Kuesioner Nominal Tidak Tamat 

SD : 1 

SD : 2 

SMP : 3 

SMA : 4 

Diploma/S1 : 5 

S2-S3 : 6 

Pendidikan 

Ibu 

Pendidikan 

terakhir atau 

lulusan terakhir 

dari orang tua. 

1. Tidak tamat 

SD 

2. SD 

3. SMP 

4. SMA 

5. Diploma/S1 

6. S2-S3 

Kuesioner Nominal Tidak Tamat 

SD : 1 

SD : 2 

SMP : 3 

SMA : 4 

Diploma/S1 : 5 

S2-S3 : 6 

Kebijakan 

pemerintah : 

Nusantara 

Sehat 

Untuk 

menguatkan 

layanan 

kesehatan 

primer melalui 

peningkatan  a
kses dan 

kualitas 

pelayanan 

kesehatan 

dasar di DTPK 

1. Mengetahui 

tentang 

Nusantara 

Sehat 

2. Tidak 

mengetahui 
Nusantara 

Sehat 

Kuesioner 

 

Nominal Mengetahui : 1 

Tidak 

Mengetahui : 2 
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Dependent: 

Minat 

mahasiswa 

keperawatan 

Alasan yang 

mendorong 

mahasiswa 

keperawatan 

untuk memiliki 

kemauan 

bekerja di 

daerah DTPK. 

1. Minat 

2. Tidak minat 

Kuesioner 

   

Nominal Ya : 1 

Tidak : 2 

 

 

4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat ukur yang digunakan dalam 

pengumpulan data yang ditujukan kepada responden yang akan diteliti (Nursalam, 

2013). Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner. Peneliti mengumpulkan 

data secara formal kepada responden untuk menjawab pertanyaan secara tertulis 

dengan mengadopsi kuesioner dari Silvestri (2014) yang meliputi berupa : 

1. Data responden yang terdiri dari nama responden, jenis kelamin, semester, 

usia, etnis/suku dan agama. 

2. Kuesioner minat hanya berupa dikotomus, Ya dan Tidak. Selain kuesioner 

minat, juga kuesioner tentang pemahaman nusantara sehat. 

3. Data pendapatan orang tua ditentukan dengan UMK masing-masing responden 

penelitian. Data berasal dari kota atau desa berdasarkan wilayahnya jika desa 

jumlah penduduknya, desa terkecil penduduk <800 orang, desa kecil penduduk 

800-1600 orang, desa sedang penduduk 1600-2400 orang, desa besar penduduk 

2400-3200 orang, desa terbesar penduduk >3200 orang. Sedangkan di Kota, 

kota kecil 2000-5000 jiwa, kota sedang 5000-10000 jiwa, kota besar 100000-

1000000 jiwa, megapolitan >5000000 jiwa dan metropolitan 1000000-

5000000 jiwa. 
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4. Data demografi juga disebutkan tentang pekerjaan ayah, ibu lalu pendidikan 

ayah dan ibu. 

4.6 Uji Validitas dan Reabilitas 

Penelitian ini menggunakan uji validitas dan reabilitas untuk menigkatkan kualitas 

penelitian yang diujikan pada mahasiswa di daerah DTPK yang akan di teliti. 

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Program Studi S1 Keperawatan Universitas Airlangga 

Surabaya pada bulan Oktober 2017. 

4.8 Prosedur Pengumpulan Data 

Tahap persiapan : 

1) Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengajukan ijin kepada 

Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga untuk mendapatkan surat 

perijinan dan pengantar. 

2) Setelah mendapatkan ijin dan mendapatkan surat pengantar, peneliti mulai 

melakukan pengumpulan data mahasiswa sesuai dengan kriteria inklusi dan 

ekslusi penelitian. 

Tahap pelaksanaan : 

1) Peneliti mengumpulkan semua responden yang sedang menjalankan akademik 

secara bersamaan di tempat peneliti, lalu peneliti memberikan informed-

consent dan lembar persetujuan menjadi responden. 

2) Peneliti melakukan pengawasan secara langsung selama proses pengisian 

kuesioner yang dibagikan kepada responden. 
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4.9 Kerangka Operasional/Kerja 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Kerja 

 

4.10 Analisis Data 

Setelah data terkumpul, dilakukan tahap analisis data sebagai berikut : 

1) Tahap analisa statistik 

Analisa data dalam peneltian ini menggunakan uji statistik chi-square test 

dengan α=0,05. Chi-square adalah sa;ah satu jenis uji komperatif yang dilakukan 

pada dua variabel dimana skla data kedua variabel adalah nominal, berguna untuk 

menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya 

hubungan anatara variabel terikat dan variabel bebasnya. Kemudian dilakukan 

analisis untuk mengetahui sebaran data dan serta dapat digunakan untuk 

menganalisis secara deskriptif. 

Perhitungan analis bivariat menggunakan uji chi-square sesuai dengan 

persayaratan pengggunan uji-square untuk tabulasi silang 2 x 2, dengan sampel 

adalah 714 orang. Untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya 

menggunakan p value yang dibandingkan dengan tingkat kesalahan yang digunakan 

Populasi seluruh mahasiswa S1 Keperawatan di Universitas Airlangga 

Sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi sejumlah 714 mahasiswa

Melakukan penyebaran kuisioner pada seluruh mahasiswa S1 keperawatan di Universitas Airlangga 
yang memenuhi kriteria inklusi dengan menggunakan instrumen kuisioner

Menganalisis adanya 
faktor-faktor. 
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yaitu 5% atau 0,05%. Hasil uji Chi-square menyimpulkan ada tidaknya hubungan 

dua variabel kategorik. 

4.11 Etik Penelitian 

Penelitian ini sudah mendapat izin etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan 

Fakultas Keperawatan UNAIR dengan no. Etik 574-KEPK. Etik penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Nursalam, 2013) : 

1) Respect to Human  

Responden mempunyai hak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi 

subjek ataupun tidak. 

2) Tanpa Nama (Anominity dan Confidentialy) 

Tanpa nama (Anominity) dilakukan peneliti untuk menjaga kerahasiaan 

responden peneliti tidak mencantumkan namana pada lembar kuesioner, cukup 

dengan memberi kode pada masing-masing lembar tersebut. 

3) Informed concent 

Informed concent merupakan bentuk persetujuan anatara peneliti dengan 

responden dengan memberikan bentuk ersetujuan anatara peneliti dengan 

responden dengan membeirkan lembar persetujuan. 

4) Confidentiality 

Kerahasiaan informasi yang didapat oleh peneliti dari responden akan dijamin 

kerahasiaanya. 

5) Asas tidak merugikan (Non maleficience) 

Peneliti beresponden pada prinsip semua tindakan yang diberikan tidak 

merugikan responden. Semua faktor fisik, psikologis, maupun sosial dapat 

diminimalkan. 
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6) Beneficience 

Peneliti mempertimbangkan keuntungan atau manfaat yang didapatkan kepada 

responden pada setiap tindakan. 

7) Asas keadilan (Justice)  

Responden harus diperlakukan secara adil baik sebelum, selama, dan sesudah 

keikutsertaanya dalam penelitian tanpa diskiriminasi apabila ternyata 

responden tidak bersedia atau dikeluarkan dari penelitian. 

4.12 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan. Keterbatasan pada penelitian ini 

diantaranya:  

1. Subjektivitas setiap responden dalam mengisi kuisioner berbeda, sehingga 

kejujuran responden dalam mengisi kuisioner memengaruhi hasil kuisioner 

penelitian. 

2. Peneliti tidak melakukan uji validitas data. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang analisis faktor yang 

memengaruhi minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di daerah terpencil, 

tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Lokasi penelitian dilakukan di 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 30 Oktober 

2017 sampai dengan 10 November 2017. 

Pada bagian pembahasan akan membahas tentang analisis faktor yang 

memengaruhi minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di daerah terpencil, 

tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK), skala data yang digunakan pada 

masing-masing variabel adalah nominal. Pada uji statistik yang digunakan 

menggunakan Chi-Square dan Regresi Logistik. Tingkat kemaknaan yang 

digunakan peneliti yaitu α≤ 0,05  

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

(Unair) yang berlokasi di Kampus C Universitas Airlangga, jalan Mulyorejo, 

Surabaya. Fakultas Keperawatan Unair terdiri dari tiga departemen, yaitu (1) 

departemen dasar, kritis, dan medikal bedah, (2) departemen maternitas dan anak, 

serta (3) departemen jiwa, gerontik dan komunitas.  

Program pendidikan di Fakultas Keperawatan Unair terdiri dari S1 program 

A (jalur reguler) dari lulusan SMA, S1 program B (alih jenis) lulusan D3 

keperawatan, dan S2 program magister keperawatan. Penyelenggaraan pendidikan 
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di Fakultas Keperawatan Unair berdasar atas Sistem Kredit Semester (SKS) sebagai 

beban studi yang harus dijalani. Berdasarkan uraian diatas,karakterotik pada 

mahasiswa keperawatan terbanyak pada mahasiswa yang berasal dari suku jawa, 

berasal dari pedesaan dan mahasiswa keperawatan dengan usia masa remaja akhir 

(17-25 tahun). 

5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

Berikut adalah data demografi 714 responden berdasarkan angkatan, jenis kelamin 

dan umur responden. 

Tabel 5.1 Data Demografi Responden pada November 2017 

Karakteristik Parameter Frekuensi % 

Angkatan Reguler 392 54,9% 

Alih jenis reguler 174 24,4% 

Sedang profesi reguler 56 7,8% 

Alih jenis tahap profesi 92 12,9% 

Jenis Kelamin Laki-laki 218 30,5% 

Perempuan 496 69,5% 

Umur 

Responden 

Remaja (17-25 tahun) 547 76,6% 

Dewasa awal (26-35 tahun) 141 19,7% 

Dewasa akhir (36-45 tahun) 26 3,6% 

 

Tabel 5.1 menunjukan data demografi yang dimiliki seluruh responden yang 

berjumlah 714 responden, dilihat dari segi angkatan menunjukan bahwa setiap 

angkatan banyak yang menjadi responden. Pada segi jenis kelmain menunjukan 

bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yaitu 496 responden 

(69,5%) sedangkan laki-laki berjumlah 218 responden (30,5%). pada segi umur 

rata-rata responden berusia masa remaja (17-25 tahun) berjumlah 547 responden 

(76,6%). 



64 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI     ANALISIS FAKTOR YANG........AMANTUL FIRDAUS 

 

 

5.1.3 Data Khusus 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil penelitian faktor-faktor yang 

memengaruhi minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di daerah terpencil, 

tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). 

5.1.3.1 Faktor Individu 

Tabel 5.2 Variabel yang diukur dalam Faktor Individu pada Mahasiswa 

Keperawatan Unair 

Variable yang 

Diukur 
Kategori 

Minat Mahasiswa 

Keperawatan n % 
P 

value 
Ya Tidak 

Umur Masa Remaja 

akhir (17-25 

tahun) 

227 

(31,8%) 

320 

(44,8%) 
547 76,6% 0,171 

Masa Dewasa 

Awal (26-35 

tahun) 

47 

(6,6%) 

94 

(13,2%) 
141 19,7% 

 

Masa Dewasa 

Akhir (36-45 

tahun) 

12 

(1,7%) 

14 

(2,0%) 
26 3,6% 

 

Total 286 428 714 100%  

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 96 

(13,4%) 

122 

(17,1%) 
218 30,5% 

0,175 

Perempuan 190 

(26,6%) 

306 

(42,9%) 
496 69,5% 

 

Total 286 428 714 100%  

Pendapatan 

Orang Tua 

< UMK 122 

(17,1%) 

176 

(24,6%) 
298 41,7% 

0,919 

= UMK 109 

(15,3%) 

168 

(23,5%) 
277 38,8% 

 

> UMK  55 

(7,7%) 

84 

(11,8%) 
139 19,5% 

 

Total 286 428 714 100%  

Program  Reguler 175 

(24,5%) 

217 

(30,4%) 
392 54,9% 

0,004 

Alih Jenjang 

Reguler 

64 

(9,0%) 

110 

(15,4%) 
174 24,4% 

 

Sedang 

Profesi 

Reguler 

24 

(3,4%) 

32 

(4,5%) 
56 7,8% 
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Variable yang 

Diukur 
Kategori 

Minat 

Mahasiswa 

Keperawatan 
n % P value 

Ya Tidak 

Umur Masa Remaja akhir (17-

25 tahun) 
227 320 547 76,6% 0,171 

Masa Dewasa Awal (26-

35 tahun) 
47 94 141 19,7% 

 

Masa Dewasa Akhir (36-

45 tahun) 
12 14 26 3,6% 

 

Total 286 428 714 100%  

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 96 122 218 30,5% 0,175 

Perempuan 190 306 496 69,5%  

Total 286 428 714 100%  

Pendapatan 

Orang Tua 

< UMK 122 176 298 41,7% 0,919 

= UMK 109 168 277 38,8%  

> UMK  55 84 139 19,5%  

Total 286 428 714 100%  

Program  Reguler 175 217 392 54,9% 0,004 

Alih Jenjang Reguler 64 110 174 24,4%  

Sedang Profesi Reguler 24 32 56 7,8%  

Alih Jenjang Sedang 

Profesi 
23 69 92 12,9% 

 

Total 286 428 714 100%  

Etnis/ 

Suku 

Jawa 222 354 576 80,7% 0,22 

Madura 23 26 49 6,9%  

Banjar 5 3 8 1,1%  

Flores 0 8 8 1,1%  

 

Tabel 5.2 Menunjukan hasil distribusi data yang diukur dalam faktor 

individu pada responden yaitu mahasiswa keperawatan Unair dengan jumlah total 

714 responden. Berdasarkan umur, sebagian besar responden dalam rentang umur 

masa remaja akhir yaitu sebanyak 227 responden (31,8%) berminat dan 320 

responden (44,8%) tidak berminat. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki yang 

berminat 96 responden (13,4%) dan yang tidak berminat 122 responden (17,1) 

sedangkan pada perempuan yang berminat 190 responden (26,6%)  dan yang tidak 

berminat 306 responden (42,9%). Berdasarkan pendapatan orang tua mayoritas 

pendapatan <UMK yang berminat 122 responden (17,1%) dan yang tidak berminat 

176 responden (24,6%). Pada program mayoritas adalah reguler dengan yang 
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berminat 175 responden (24,5%) dan yang tidak berminat 217 responden (30,4%). 

Pada etnis didapatkan suku jawa yang dominan dengan 222 responden yang 

berminat (31,1%) dan yang berminat 354 responden (49,6%). Sedangkan pada 

agama yang lebih dominan agama islam, dengan 236 responden (33,1%) berminat 

dan 321 responden (45,0%) tidak berminat. Pada faktor individu yang signifikan 

adalah variabel jenis kelamin, program studi, usia, etnos/suku dan agama. 

5.1.3.2 Faktor Kondisi Lingkungan 

Tabel 5.3 Variabel yang diukur dalam faktor kondisi lingkungan pada Mahasiswa 

Keperawatan Unair. 

Variabel yang 

Diukur 
Kategori 

Minat Mahasiswa 

Keperawatan n % 

P 

value 

Ya Tidak  

Daerah 

Asal 

Desa 163 

(22,8%) 

208 

(29,1%) 
371 52,0% 

0,34 

Kota 123 

(17,2%) 

220 

(30,8%) 
343 48,0% 

 

Total 286 428 714 100%  

Tempat 

Tinggal 

Pedesaan 160 

(22,4%) 

215 

(30,1%) 
375 52,5% 

0,155 

Perkotaan 126 

(17,6%) 

213 

(29,8%) 
339 47,5% 

 

Total 286 428 714 100%  

Pekerjaan 

Ayah 

PNS 99 

(13,9%) 

140 

(19,6%) 
239 33,5% 

0,958 

Karyawan 12 

(1,7%) 

14 

(2,0%) 
26 3,6% 

 

Buruh/Petani 33 

(4,6%) 

54 

(7,6%) 
87 12,2% 

 

Wiraswasta 106 

(14,8%) 

162 

(22,7%) 
268 37,5% 

 

Pensiunan 11 

(1,5%) 

20 

(2,8%) 
31 4,3% 

 

Lainnya 25 

(3,5%) 

38 

(5,3%) 
63 8,8% 

 

Total 286 428 714 100%  

Pekerjaan 

Ibu 

PNS 72 

(10,1%) 

96 

(13,4%) 
168 23,5% 

0,776 

Karyawan 7 

(1,0%) 

14 

(2,0%) 
21 2,9% 

 

Buruh/Petani 11 

(1,5%) 

11 

(1,5%) 
22 3,1% 
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Wiraswasta 68 

(9,5%) 

113 

(15,8%) 
181 25,4% 

 

Pensiunan 2 

(0,3%) 

2 

(0,3%) 
4 0,6% 

 

Lainnya 126 

(40,1%) 

192 

(59,9%) 
318 44,5% 

 

Total 286 428 714 100%  

Pendidikan 

Ayah 

Tidak tamat 

SD 

1 

(0,1%) 

2 

(0,3%) 
3 0,4% 0,248 

SD 23 

(3,2%) 

44 

(6,2%) 
67 9,4% 

 

SMP 39 

(5,5%) 

54 

(7,6%) 
93 13,0% 

 

SMA 114 

(16,0%) 

180 

(25,2%) 
294 41.2% 

 

Diploma/S1 97 

(13,6%) 

142 

(19,9%) 
239 33,5% 

 

S2-S3 12 

(1,7%) 

6 

(0,8%) 
18 2,5% 

 

Total 286 428 714 100%  

Pendidikan 

Ibu 

Tidak tamat 

SD 

1 

(0,1%) 

4 

(0,6%) 
5 0,7% 

0,574 

SD 40 

(5,6%) 

77 

(10,8%) 
117 16,4% 

 

SMP 50 

(7,0%) 

66 

(9,2%) 
116 16,2% 

 

SMA 118 

(16,5%) 

174 

(24,4%) 
292 40,9% 

 

Diploma/S1 71 

(9,9%) 

95 

(13,3%) 
166 23,2% 

 

S2-S3 6 

(0,8%) 

12 

(1,7%) 
18 2,5% 

 

Total 286 428 714 100%  

Pengalaman 

Bekerja 

Punya 
70 

(9,8%) 

97 

(13,6%) 
167 23,4% 0,638 

Tidak 216 

(30,3%) 

331 

(46,4%) 
547 76,6% 

 

Total 286 428 714 100%  

 

Tabel 5.3 menunujukan hasil distribusi dari data yang diukur dalam faktor 

kondisi lingkungan pada responden yaitu mahasiswa keperawatan Unair dengan 

jumlah total 714 responden. Berdasarkan daerah asal mayoritas dari desa dengan 

163 responden (22,8%) yang berminat dan 208 responden (29,1%) tidak berminat. 
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Pada tempat tinggal masa kecil mayoritas bertinggal di pedesaan dengan 160 

responden (22,4%) yang berminat dan 215 responden (30,1%) tidak berminat. Pada 

pekerjaan ayah didapatkan wiraswasta dengan 106 responden (14,8%) berminat dan 

162 (22,7) tidak berminat. Pada pekerjaan Ibu didapatkan banyak yang bekerja 

sebagai IRT dengan 126 responden (17,6%) berminat dan 192 responden (26,9%) 

tidak berminat. Pada pendidikan Ayah mayoritas lulusan SMA dengan 114 

responden (16,0%) berminat dan 180 responden (25,2%) tidak berminat. Pada 

pendidikan Ibu sama-sama lulusan SMA dengan 118 responden (16,5%) berminat 

dan 174 responden (24,4%) tidak berminat. Sedangkan pada pengalaman kerja 

mayoritas adalah tidak mempunyai pengalaman bekerja dengan 216 responden 

(30,3%) berminat dan 331 responden (46,4%) tidak berminat. Pada tabel tersebut 

menunjukan yang signifikan adalah variabel daerah asal, tempat tinggal masa kecil 

dan pendidikan ayah. 

5.1.3.3 Menganalisis faktor kebijakan pemerintah tentang nusantara sehat 

Tabel 5.4 Variabel yang diukur dalam faktor pengetahuan nusantara sehat 

Variabel 

yang Diukur 
Kategori 

Berminat atau 

Tidak n % P value 

Ya Tidak 

Pengetahuan 

Nusantara 

Sehat 

Mengetahui 
203 

(28,5%) 

333 

(46,&%) 
536 75,2% 

0,048 

Tidak 

Mengetahui 

83 

(11,5%) 

95 

(13,3%) 
177 24,9% 

 

Total 285 428 714 100%  

 

Tabel 5.4 menunujukan hasil distribusi dari data yang diukur dalam faktor 

kondisi lingkungan pada responden yaitu mahasiswa keperawatan Unair dengan 

jumlah total 714 responden. Pada variabel ini mayoritas mengetahui adanya 

nusantara sehat dengan 203 responden ( 28,5%) berminat dan 333 responden 
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(46,7%) tidak berminat. Pada variabel pengetahuan ini menunujukan angka 

signifikan. 

5.1.3.4 Tabel regresi logistik minat mahasiswa untuk bekerja di DTPK. 

Tabel 5.5 Faktor yang memengaruhi minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja 

di DTPK dari hasil regresi logistik. 

 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a X2 .242 .077 9.978 1 .002 1.274 1.096 1.481 

Constant -.019 .153 .016 1 .900 .981   

Step 2b X2 .244 .077 9.994 1 .002 1.276 1.097 1.484 

X7 .335 .155 4.663 1 .031 1.397 1.031 1.893 

Constant -.514 .276 3.475 1 .062 .598   

 

Tabel 5.5 Menjelaskan bahwa dari 9 variabel yang berhubungan signifikan 

hanya terdapat 2 variabel yaitu variabel program reguler dan variabel daerah asal 

desa. 

5.2 Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar mahasiswa 

keperawatan Unair dalam rentang usia remaja akhir (17-25 tahun), tidak memiliki 

hubungan dengan minat mahasiswa keperawatan. Crow and Crow (1982), bahwa 

umur memengaruhi minat seseorang untuk bekerja. Pada usia remaja akhir 

seseorang sudah memiliki keinginan atau pemikiran mengenai masa depannya, 

mengenai apa yang akan dilakukan ketika selesai menempuh pendidikan akademik 

nanti. Sarlito (2011) mengatakan bahwa masa remaja akhir mempunyai 

egosentrisme, yaitu terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri, dan diganti 

dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Hasil 

penelitian bahwa responden usia remaja akhir mayoritas tidak berminat untuk 
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bekerja di DTPK, karena pada usia tersebut responden masih mempunyai sifat 

idealisme, tidak untuk bekerja di DTPK atau tidak. 

Hasil temuan pada penelitian menunjukan bahwa jenis kelamin tidak 

menjadi penentu minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di daerah DTPK. 

Sarlito (2011), yang menyatakan jenis kelamin mempengaruhi seseorang untuk 

memutuskan minat bekerja, terutama jenis kelamin laki-laki yang lebih dominan. 

Responden penelitian yang sudah memiliki pekerjaan tetap ketika sudah selesai 

menjalankan program akademik akan kembali ke Instansi asal mereka, bekerja 

tanpa mencari pekerjaan yang lain, sehingga cenderung tidak memilih opsi untuk 

minat bekerja di DTPK. Meskipun secara statistik tidak signifikan, namun fakta 

dalam penelitian ini menunjukan bahwa, mahasiswa perempuan cenderung untuk 

kembali kedaerah asal atau tidak berminat untuk bekerja di DTPK. Sedangkan pada 

laki-laki mereka menganggap bekerja di daerah DTPK menjadi peluang dalam 

mencari pekerjaan dan pengalaman bekerja secepat mungkin.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara statistik pendapatan orang tua 

tidak menjadi penentu minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di daerah 

DTPK. Hal ini tidak sesuai dengan temuan dari Hurlock (2011), apabila status 

ekonomi membaik, orang cenderung memperluas minat mereka untuk mencakup 

hal-hal yang semula belum mampu mereka laksanakan. Sebaliknya apabila status 

ekonomi mengalami kemunduran karena tanggung jawab keluarga atau usaha yang 

kurang maju, maka seseorang cenderung mempersempit minat mereka. Hal ini 

menunjukan bahwa peneliti ini tidak sejalan dengan penelitian yang lalu, karena 

pada sumber pendapata orang tua  yang kurang dari UMK mayoritas mereka 

memilih untuk bekerja di daerah DTPK. Responden penelitian memiliki rentang 
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usia remaja akhir, dimana masa-masa tersebut sudah mulai memikirkan mengenai 

masa depannya sendiri, sehingga variabel pendapatan orang tua menjadi tidak lebih 

dominan terhadap minat responden.  

Hasil temuan pada peneltian menunjukan bahwa program kelas memiliki 

hubungan dengan minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di daerah DTPK. 

Hurlock (2011) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki 

seseorang, maka semakin besar pula kegiatan seseorang bersifat intelek yang ingin 

dilakukan. Serupa dengan hasil penelitian ini, variabel program kelas, usia dan 

pendidikan mempunyai hubungan dengan minat. Pada usia remaja akhir ditambah 

dengan tingkat pendidikan yang tinggi, membuat responden mampu berfikir 

mengenai masa depannya. Wawasan luas yang didapat saat menempuh pendidikan 

membuat responden sangat mungkin memiliki minat atau keinginan dalam dirinya 

untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kelak, tidak menutup kemungkinan dengan 

bekerja di DTPK. 

Secara Statistik Etnis/suku menjadi penentu dengan minat mahasiswa 

keperawatan untuk bekerja di daerah DTPK. Hasil penelitian Dhuhuriyah (2011) 

membuktikan bahwa budaya merupakan dasar dari perilaku manusia. Dengan kata 

lain, budaya menentukan bagaimana seseorang bertindak. Pada hasi penelitian ini, 

didapatkan bahwa etnis/suku jawa mayoritas tidak berminat bekerja di DTPK. 

Sedangkan agama responden tidak berhubungan dengan minat mahasiswa 

keperawatan untuk bekerja di daerah DTPK, hasil tersebut berbanding lurus dengan 

penelitian Andriyani (2011), bahwa seseorang yang menganut kepercayaan tertentu 

tidak memiliki hubungan dengan minat.  
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Daerah asal responden secara statistik menjadi penentu hubungan dengan 

minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di daerah DTPK. Selaras dengan 

penelitian Gunarto (2007), bahwa seseorang dari daerah asal pedesaan memiliki 

rangsangan dari lingkungan sekitarnya, juga memiliki keinginan terhadap ilmu 

pengetahuan yang lebih tinggi. Minat responden juga dapat didukung oleh peluang 

kerja ditawarkan oleh pihak Kemenkes (Nusantara Sehat), dengan penghasilan 

yang lebih banyak dan pekerjaan yang lebih layak sesuai dengan kompetensi yang 

dimilikinya. 

Tempat tinggal masa kecil secara statistik tidak menjadi penentu dengan 

minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di daerah DTPK. (Nguyen et al., 

2008) bahwa tempat tinggal masa kecil memiliki pengaruh signifikan terhadap 

minat, karena seseorang akan cenderung mencari peluang kerja yang lebih baik. 

Pada hasil penelitian ini responden yang berasal dari pedesaan mayoritas tidak 

berminat bekerja di DTPK, peneliti beranggapan bahwa responden sudah 

beradaptasi dengan kota tempat mereka menempuh pendidikan tinggi. Responden 

yang mudah beradaptasi ditambah dengan kemampuan finansial yang baik, 

sehingga responden merasa nyaman tinggal dikota, karena berbagai kemudahan dan 

fasilitas yang telah ada. 

Pekerjaan ayah dan ibu secara statistik tidak menjadi penentu dengan minat 

mahasiswa keperawatan untuk bekerja di daerah DTPK. Berbeda dengan teori 

Crow and Crow (1982), bahwa ada pengaruh dari pekerjaan ayah terhadap minat 

seseorang, lebih jauh dijelaskan bahwa pekerjaan merupakan salah satu kebutuhan, 

pekerjaan sebagai penghasilan untuk mencukupi setiap kebutuhan keluarga. 

Gunarto (2007) mengatakan bahwa, ada faktor dorongan dari lingkungan untuk 
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seseorang bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Responden penelitian yang muncul 

dari dalam diri untuk memilih minat atau tidak minat bekerja di DTPK, akibat 

dorongan bekerja lebih baik melampaui apa yang telah didapatkan kedua 

orangtuanya. Selain itu minat sendiri juga akan muncul apabila terdapat dorongan 

dari kedua orangtua kepada responden untuk bekerja di DTPK. Secara statistik 

pendidikan ayah dan ibu tidak menentukan minat mahasiswa keperawatan untuk 

bekerja di daerah DTPK. Berbanding terbalik dengan Notoatmojo (1997), yang 

mengatakan bahwa jika seseorang mempunyai tingkat pendidikan yang semakin 

tinggi, maka semakin besar pula kegiatan yang bersifat intelek yang akan dilakukan. 

Hariandja (2002) mengatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang dapat 

meningkatkan minat seseorang untuk bekerja dan bisa memperbaiki kinerja 

seseorang tersebut.  

Pengalaman bekerja tidak menjadi penentu dengan minat mahasiswa 

keperawatan untuk bekerja di daerah DTPK. Berbeda dengan Komang (2016), 

menyatakan bahwa pengalaman bekerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengembangan karir karyawan dan terdapat pengaruh positif antara 

pengalaman kerja terhadap pengembangan karir karyawan. Sebagian besar 

responden penilitian tidak memiliki pengalaman bekerja terutama pada program 

reguler, begitu juga dengan minat ditemukan lebih banyak pada responden program 

reguler. Responden program reguler berfikir untuk mencari peluang pekerjaan 

sesegera mungkin setelah menyelesaikan pendidikan, sedangkan pada program alih 

jenis mayoritas responden kembali ke Instansi asal masing-masing. 

Kebijakan pemerintah dalam hal ini nusantara sehat menajadi penentu 

dengan minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di daerah DTPK. Responden 
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yang mengetahui tentang program nusantara sehat memiliki kecenderungan lebih 

berminat bekerja di DPTK, dibandingkan dengan responden yang tidak mengetahui 

Nusantara Sehat. Kementerian Kesehatan RI (2016), mengatakan bahwa program 

nusantara sehat bertujuan untuk menguatkan layanan kesehatan primer, melalui 

peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di DTPK demi 

meningkatkan kesehatan. Nusantara sehat memiliki tujuan untuk memperkuat akses 

pelayanna kesehatan (Puskesmas) di daerah DTPK dan berfokus pada kegiatan 

kuratif, promotif dan preventif kesehatan masyarakat dan daerah yang paling 

membutuhkan. Namun yang menjadi bahan evaluasi adalah tenaga kesehatan 

khususnya perawat masih sedikit yang mendaftar dalam program nusantara sehat, 

meskipun sosialisasi program sudah dilakukan. Disinilah dibutuhkan peran 

stakeholder terkait untuk mendorong tenaga kesehatan khususnya perawat untuk 

mau ikut serta dalam program nusantara sehat.  

Responden penelitian yang mengetahui tentang nusantara sehat namun tidak 

memiliki minat bekerja di DTPK, karena responden hanya sebatas mengetahui 

terdapat program nusantara sehat dari pemerintah, namun belum pernah dilakukan 

penelitian tentang pengetahuan responden terhadap program tersebut. Responden 

juga belum mengetahui mengenai keuntungannya bagi calon tenaga kesehatan dan 

bagi kesehatan masyarakat Indonesia khususnya. Keinginan responden untuk minat 

bekerja di pengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor 

ekternalnya seperti dorongan atau dukungan dari keluarga dan faktor internl karena 

merasa takut belum siap hidup mandiri selama ini dan masih ingin dekat 

denganorang tua. 

. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dibahas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian analisis faktor 

yang memengaruhi minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di daerah 

terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) pada mahasiswa 

keperawatan Universitas Airlangga. 

6.1 Simpulan 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang memengaruhi minat 

mahasiswa keperawatan untuk bekerja di daerah DTPK adalah program kelas, 

etnis/suku, daerah asal dan pengetahuan tentang nusantara sehat. Disini semua 

saling keterkaitan, bahwa pada program reguler memiliki minat yang terbanyak 

untuk bekerja di daerah DTPK, karena mereka berfikir mencari peluang pekerjaan 

dan pengalaman bekerja secepat mungkin setelah lulus. Tidak ada etnis/suku 

tertentu yang melarang atau mempunyai aturan bahwa dilarang bekerja di daerah 

DTPK, melainkan tergantung terhadap minat individu itu sendiri.  

Responden dengan daerah asal pedesaan mempunyai kecenderungan minat 

lebih banyak, mereka sudah memiliki pengalaman sebagai perantau, dan berfikir 

untuk menambah pengalaman bekerja serta mencari pekerjaan guna memenuhi 

kebutuhan hidup. Temuan selanjutnya pada responden banyak yang sudah 

mengetahui tentang nusantara sehat, namun minat untuk bekerja di DTPK masih 

sangat sedikit, selain itu responden yang berstatus izin belajar atau tugas belajar 

sudah memiliki pekerjaan tetap, sehingga setelah lulus akademik mereka akan 

kembali ke Instansi masing-masing.. 
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6.2 Saran 

Hasil temuan pada penelitian ini merekomendasikan, bahwa minat 

mahasiswa keperawatan untuk bekerja di DTPK dapat ditingkatkan dengan 

beberapa langkah, menurut peneliti mahasiswa harus mempunyai keinginan dari 

dalam diri sendiri untuk bekerja di DTPK. Mahasiswa dari program apapun perlu 

mengetahui tentang masalah kesehatan yang ada saat ini, terutama tentang 

kesenjangan derajat kesehatan dan juga pemerataan tenaga kesehatan di seluruh 

wilayah di Indonesia, sehingga diharapkan minat akan tumbuh karena keinginan 

dari dalam diri individu sendiri, kemudian ketika minat sudah tumbuh maka mereka 

mau bekerja di daerah DTPK. 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi faktor lain yang juga 

dapat memengaruhi minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di daerah 

terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Menggunakan populasi 

yang lebih banyak serta menggunakan responden pada beberapa instansi 

pendidikan keperawatan lain, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan 

pada populasi yang lebih luas dan melakukan uji validitas data.  
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Judul Penelitian: Analisis Faktor yang Memengaruhi Minat Mahasiswa 

Keperawatan untuk Bekerja di Daerah Terpencil, Tertinggal, 

Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 

Tujuan 

Tujuan Umum 

Mengetahui bagaimana Minat Mahasiswa Keperawatan untuk Bekerja di Daerah 

Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 

Tujuan Khusus 

1. Menganalisis faktor individu dengan minat mahasiswa keperawatan untuk 

bekerja di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 

2. Menganalisis faktor kondisi lingkungan dengan minat untuk bekerja di Daerah 

Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 

3. Menganalisis kebijakan pemerintah dengan minat mahasiswa keperawatan 

untuk bekerja di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan 

(DTPK). 

4. Mengidentifikasi minat mahasiswa keperawatan untuk bekerja di Daerah 

Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 
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Perlakuan yang Diterapkan pada Subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional, faktor-faktor yang 

mempengaruhinya yaitu faktor lingkungan dan faktor Individu yang dilakukan 

dengan menggunakan kuisioner. 

Waktu dan Tempat Dilakukan Pengisian Kuisioner 

Pengisian kuisioner dilakukan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan 

waktu estimasi pengisian kuisioner sekitar 10 menit. 

Manfaat Penelitian Bagi Subjek Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi responden adalah dapat memberikan pengetahuan 

tentang faktor-faktor yang memengaruhi minat mahasiswa keperawatan untuk 

bekerja di daerah DTPK. 

Bahaya Potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subjek dalam 

penelitian ini, karena subjek hanya diberikan kuisioner yang harus diisi responden. 

Hak untuk Undur Diri 

Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

Jaminan Kerahasiaan Data 

Semua data dan informasi identitas responden akan dijaga kerahasiaannya, yaitu 

dengan tidak mencantumkan identitas responden secara jelas dan pada laporan 

penelitian nama responden dibuat kode. 
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Adanya Insentif untuk Subjektif 

Karena keikutsertaan subjek bersifat sukarela, tidak ada insentif berupa uang yang 

akan diberikan kepada responden.  

Informasi Tambahan 

Hasil penelitian ini akan diberikan kepada institusi pendidikan dimana peneliti 

sedang belajar yakni di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

Pernyataan Kesediaan 

Apabila responden telah memahami penjelasan dan setuju sebagai responden dalam 

penelitian ini, mohon menandatangani surat pernyataan bersedia berpartisipasi 

sebagai responden penelitian. 

 



86 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI     ANALISIS FAKTOR YANG........AMANTUL FIRDAUS 

 

Lampiran 5 

LEMBAR PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN 

Dengan Hormat, 

Responden yang saya hormati, Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : Amanatul Firdaus 

NIM  : 131611123086 

adalah Mahasiswa Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Surabaya yang akan melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor yang 

Memengaruhi Minat Mahasiswa Keperawatan untuk Bekerja di Luar Negeri ”.  

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka dengan ini saya mohon 

kesediaan saudara menjadi responden. Semua informasi dan identitas responden 

akan dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan penelitian. Saya mohon kepada 

saudara untuk menjawab pertanyaan pada kuisioner dengan sejujurnya. Apabila 

dalam penelitian ini saudara merasa tidak nyaman dengan pertanyaan di kuisioner, 

maka saudara dapat mengundurkan diri. 

Apabila saudara berkenan menjadi responden, silahkan menandatangani pada 

lembar persetujuan yang telah disediakan. Atas perhatian dan partisipasinya saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

Surabaya,...................................... 

Hormat Saya, 

Peneliti 

 

 

Amanatul Firdaus 
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Lampiran 6 

Lembar Informed Consent 

INFORMED CONSENT RESPONDEN 

(PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN) 

 

Setelah mendapatkan penjelasan tentang pelaksanaan penelitian yang telah 

saya mengerti dan pahami dengan baik, saya  

Nama  : 

Alamat  : 

No. Telepon : 

Bahwa saya mengatakan setuju/ tidak setuju*) dengan sukarela ikut 

berperan sebagai responden dalam penelitian yang berjudul: 

“Analisis Faktor yang Memengaruhi Minat Mahasiswa Keperawatan untuk Bekerja 

di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 

Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran. 

 

*) Coret yang tidak perlu 

Surabaya,..........................2017 

Yang memberi penjelasan 

 

 

 

Amanatul Firdaus 

Yang membuat persetujuan 

 

 

 

(_____________________) 

 

Saksi 

 

 

 

(_________________________) 
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Lampiran 7 

Kuesioner Penelitian 

KUESIONER 

Analisis Faktor yang Memengaruhi Minat Mahasiswa Keperawatan untuk 

Bekerja di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan 

(DTPK) 

 

 

 

 

1. Data Umum Responden 

Nama (Inisial)  : 

Jenis Kelamin  :    Laki-Laki    Perempuan 

 

Semester   : 

Usia   : tahun 

Etnis/Suku   : 

Agama   : 

2. Perkiraan pendapatan orang tua per bulan : 

   < 3 Juta 

3-5 Juta 

> 5 Juta 

No. Kode Responden 
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3. Darimana anda berasal ? 

  Kota 

  Desa 

4. Tempat tinggal selama masa anak-anak 

Pedesaan 

Perkotaan 

5. Pekerjaan Ayah 

Wiraswasta   Dosen 

PNS    Perawat pelaksana 

Tidak Bekerja   Usaha Sendiri 

6. Pekerjaan Ibu 

Wiraswasta   Dosen 

PNS    Perawat Pelaksana 

IRT    Usaha Sendiri 

7. Pendidikan Ayah 

a. Tidak tamat b.  SD  c. SMP  d. SMA e. Diploma/S1 

a. S2-S3 

8. Pendidikan Ibu 

a. Tidak tamat b.  SD  c. SMP  d. SMA e. Diploma/S1 

4.12 S2-S3 
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9. Apakah anda berminat untuk bekerja didaerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan 

dan Kepulauan ? 

Ya  Tidak 

10. Apakah anda sudah mempunyai pengalaman bekerja? 

Ya  Tidak 

11. Apakah anda mengetahui kebijakan pemerintah tentang penempatan perawat di 

daerah DTPK ? 

Tidak mengetahui 

Mengetahui 
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Lampiran 8 

 

 

 

 

Jenis Kelamin (X1) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 218 30.5 30.5 30.5 

Perempuan 496 69.5 69.5 100.0 

Total 714 100.0 100.0  

 

 

Program (X2) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Reguler 392 54.9 54.9 54.9 

Alih Jenjang Reguler 174 24.4 24.4 79.3 

Sedang Profesi Reguler 56 7.8 7.8 87.1 

Alih Jenjang Sedang Profesi 92 12.9 12.9 100.0 

Total 714 100.0 100.0  

 

 

Usia (X3) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Masa remaja akhir 547 76.6 76.6 76.6 

Masa dewasa awal 141 19.7 19.7 96.4 

Masa dewasa akhir 26 3.6 3.6 100.0 

Total 714 100.0 100.0  

 

 

Etnis (X4) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Jawa 576 80.7 80.7 80.7 

Madura 49 6.9 6.9 87.5 

Banjar 8 1.1 1.1 88.7 

Flores 8 1.1 1.1 89.8 

Sumba 23 3.2 3.2 93.0 

Sunda 8 1.1 1.1 94.1 

Batak 7 1.0 1.0 95.1 

Lainnya 35 4.9 4.9 100.0 

Total 714 100.0 100.0  

 

 

Agama (X5) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Islam 557 78.0 78.0 78.0 

Katolik 70 9.8 9.8 87.8 

Kristen 73 10.2 10.2 98.0 

Hindu 14 2.0 2.0 100.0 

Total 714 100.0 100.0  
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Pendapatan Orang Tua (X6) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < UMK 298 41.7 41.7 41.7 

= UMK 277 38.8 38.8 80.5 

> UMK 139 19.5 19.5 100.0 

Total 714 100.0 100.0  

 

 

Daerah Asal (X7) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Desa 371 52.0 52.0 52.0 

Kota 343 48.0 48.0 100.0 

Total 714 100.0 100.0  

 

 

Tempat Tinggal Masa Kecil (X8) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pedesaan 375 52.5 52.5 52.5 

Perkotaan 339 47.5 47.5 100.0 

Total 714 100.0 100.0  

 

 

Pekerjaan Ayah (X9) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PNS 239 33.5 33.5 33.5 

Karyawan 26 3.6 3.6 37.1 

Buruh/Tani 87 12.2 12.2 49.3 

Wiraswasta 268 37.5 37.5 86.8 

Pensiunan 31 4.3 4.3 91.2 

Lainnya 63 8.8 8.8 100.0 

Total 714 100.0 100.0  

 

 

Pekerjaan Ibu (X10) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PNS 168 23.5 23.5 23.5 

Karyawan 21 2.9 2.9 26.5 

Buruh/Tani 22 3.1 3.1 29.6 

Wiraswasta 181 25.4 25.4 54.9 

Pensiunan 4 .6 .6 55.5 

Lainnya 318 44.5 44.5 100.0 

Total 714 100.0 100.0  
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Pendidikan Ayah (X11) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Tamat SD 3 .4 .4 .4 

SD 67 9.4 9.4 9.8 

SMP 93 13.0 13.0 22.8 

SMA 294 41.2 41.2 64.0 

Diploma/S1 239 33.5 33.5 97.5 

S2-S3 18 2.5 2.5 100.0 

Total 714 100.0 100.0  

 

 

Pendidikan Ibu (X12) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Tamat SD 5 .7 .7 .7 

SD 117 16.4 16.4 17.1 

SMP 116 16.2 16.2 33.3 

SMA 292 40.9 40.9 74.2 

Diploma/S1 166 23.2 23.2 97.5 

S2-S3 18 2.5 2.5 100.0 

Total 714 100.0 100.0  

 

 

Pengalaman Kerja (X13) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pengalaman 167 23.4 23.4 23.4 

Tidak Pengalaman 547 76.6 76.6 100.0 

Total 714 100.0 100.0  

 

 

 
 

Berminat atau Tidak(Y) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Minat 286 40.1 40.1 40.1 

Tidak Minat 428 59.9 59.9 100.0 

Total 714 100.0 100.0  
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